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ГЕРОЇ ТА АВТОРИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Криза особистості

Проблема актуалізації теми особистості в українському візуаль-
ному сучасному мистецтві постає у новому ракурсі у другому десяти-
літті ХХІ століття. Досить логічно, що апеляція до класичної теми
пошуку власного неповторного самоздійснення людиною, її повер-
нення до самої себе як унікального створіння у намаганні поєднати
у первинному синкретизмі буття сутність та видиме наявне існуван-
ня. Українському мистецтву новітньої доби завжди була притаманна
схильність до дослідження людської свідомості у найуразливіших
вимірах її становлення. В екзистенційній площині естетичного досві-
ду сучасного мистецтва людська сутність виглядає як розірвана, пере-
хідна до бажаної, але вкрай важко досяжної ступені земного існуван-
ня, та водночас як цілісна — саме завдяки волі та силі бажання
віднайти втрачену єдність свідомості. Вітчизняне візуальне мистецт-
во перших десятиліть нової епохи майже силоміць привертає увагу
до того, що мандрівка у пошуках себе — дуже цікава, але вкрай небез-
печна справа для пересічної людини, котра послуговується здоровим
глуздом та відчуттям самозбереження. Екзистенція як гранична сут-
ність людського буття подається сучасними митцями як внутрішнє,
потаємне, на що важко глянути без страху побачити неприкрашену
правду життя, але, незважаючи на усі перестороги та намагання схо-
ватися у буденність, це внутрішнє постійно перетворюється на зов-
нішнє предметне буття, що представляє собою «несправжнє існуван-
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ня». Сучасне мистецтво одержиме ідеєю схопити момент цього пере-
ходу, зафіксувати його, зупинити у часі, запобігти фальші та «несправ-
ності», завоювати місце та розколоти особисту свідомість. Тут доречно
нагадати, що ще у рамках проекту Модерну (філософського) данський
філософ С. К’єркегор пропонував таку парадигму до справжнього існу-
вання: є три основні етапи шляху до справжнього існування, тобто
до істинної екзистенції: естетичний, етичний та релігійний. Саме ес -
те тичний досвід сучасного мистецтва наражає на роздуми про засоби
подолання кризи людської особистості. Звісно, якщо брати до розгля-
ду етичну стадію (за К’єркегором), основною рушійною силою якої
є моральний обов’язок, вже за самою своєю дефініцією вона є зовніш-
нім штучним тягарем, якому не під силу впоратися із внутрішніми
розладами свідомості та розривами есенції та екзистенції кінцевого
людського буття. Розсудлива абстрактність морального закону розвін-
чується у творах сучасного мистецтва як нав’язаний примус, який сам
по собі нічим не підкріплений та не обґрунтований і несе у собі несво-
боду a priori. Але парадоксально, що, позбувшись радянських псевдо-
моральних обмежень у творчості понад двадцять років тому, мис-
тецький процес почав наражатися на кон’юнктурно-ринкові фактори
обмеження творчого розвитку, до яких ще не було імунітету. Ці чин-
ники подекуди затьмарювали дійсно естетичний шлях. Глибинні про-
тиріччя людської суб’єктивності, що часом згущуються у кризи, поля-
гають у тому, що суб’єктивність за природою своєї ґенези та дії
водночас є конституюючую силою зовнішнього світу та, навпаки,
сама створюється під тиском реальності. Виявляється, що естетичний
шлях подолання протиріч теж обумовлений зовнішнім, але є спрямо-
ваним на насолоду як первинний людський потяг. Таким чином су -
часне мистецтво останнього десятиліття намагається розв’язати
проблему відчуженості особистості саме на естетичному шляху подо-
лання розірваної «хворої» свідомості людини, про яку ще в минулому
писали у постмодерністському напрямку, що свідомість вдається
до божевілля, бо не може винести усих протиріч та парадоксів дійс-
ності. 

Мистецький творчий процес вийшов на шлях конституювання
майбутнього із уламків сучасного та, меншою мірою, минулого.
Майбутнє постає незримим, його неможливо асоціювати із конкрет-
ними знаками, художніми символами та сюжетами художніх творів.
Вітчизняне візуальне мистецтво розкриває трансцендентальні вито-
ки кризових піків особистості у трьох буттєвих вимірах: просторі, часі
та русі. Сучасні естетично-художні практики здійснюють спроби ство-
рення опори для особистості та елімінування одвічної екзистенційної
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відчуженості шляхом будування ідеалу майбутнього, схованого
у сучасних реаліях. Ідеал майбутнього як свободи для цілісної особис-
тості можна назвати випереджувальним відображенням. Таке відоб-
раження, а не віддзеркалення минулого, яке було присутнім в україн-
ському мистецтві ще не так давно, наприкінці минулого століття,
виступає на сьогоднішній день як одна з провідних рис сучасного
художнього процесу в Україні в багатьох його проявах, напрямках
та школах (фігуративний та нефігуративний живопис, фотографія,
концептуальне мистецтво та інші течії). 

На сьогоднішній момент вже з’являється можливість прискіпли-
во відстежити та вдатись до теоретичного аналізу на прикладі еволю-
ції візуальних мистецьких практик, котрі функіонують протягом
останнього десятиліття в Україні, свідомого або спонтанного залучен-
ня до символічно-образних проектів якісно нової артикуляції пробле-
ми індивідуальності та становлення особистості. Інтегрована симво-
лічна єдність розвитку мистецької творчості та наукової думки
перетворюється на дієвий засіб розв’язання дилеми протистояння
людини та світу. В українському контексті дуже важливим здається
затихання багаторічної полеміки митців із атавізмами радянських
ментальних кліше та послаблення болісної фіксації на травмах тота-
літарної епохи. Акцент мистецьких пошуків нової доби переміщуєть-
ся на спроби віднайти художніми засобами нове улагодження сус-
пільних та індивідуальних цінностей та побудову проективних
культурних засад життя спільноти, які б надали умови реалізації осо-
бистої свободи як надситуативної, абсолютної передумови буття. 

Таким чином, лейтмотивом розвідок сучасного мистецтва в цари-
ні особистісного становлення може послугувати вираз Поля Валері:
«Творець є той, кого створили». 

Г е р о ї  т а  а в т о р и  с у ч а с н о г о  м и с т е ц т в а .  К р и з а  о с о б и с т о с т і



Наталія БУЛАВІНА
завідувач відділу ІПСМ

ПРИНЦИПИ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Динаміка процесів, котрі відбуваються в інституційній структурі
сучасного вітчизняного мистецтва, засвідчує їхній значний вплив
на загальний художній хід, формування нової соціальної і культурної
дійсності країни. Однак, попри такий бурхливий розвиток різнома-
нітних організацій в системі будови актуального мистецтва, інститут
освіти оновлюється не так швидко, і гострою та нагальною є проблема
навчання. 

У загальних мистецько-художніх координатах теперішнього ук -
раїнського суспільства, відповідно до запитів часу, система освіти
в галузі візуального мистецтва позначена чітким поділом на держав-
ні офіційні структури і приватні ініціативи. Художні виші і середні
навчальні заклади, згідно зі своїми статусами, профілями і затверд-
женими програмами навчають традиційному мистецтву, що базуєть-
ся на принципах академізму та кращих зразках реалістичної школи.
Окрім вузькопрофільних мистецьких спеціальностей (що вклю чають
набуття теоретичних знань і практичних вмінь), означені ін ституції
вирізняються тим, що дають ґрунтовну системну підготовку із загаль-
ноосвітніх дисциплін. Відповідно, наявність державного статусу і офі-
ційно визнаного диплому сприяє легитимізації випускника в системі
професійного художнього життя: приналежності до профільної орга-
нізації, профспілкової підтримки, доступу до державного замовлення,
фахового інструментарію тощо. 

Разом з тим бажання теоретично і практично вивчати інші сфери
сучасного мистецтва: фотографію, візуальне мистецтво, театр, кіно,
естетику й т. д. інспірує пошукачів (котрі вже мають переконливу
художню базу) звертатися до приватних освітніх ініціатив, які розроб-
ляють програми «пост-вищої освіти». Різноманітні школи сучасного
мистецтва, курси, освітні програми передбачають програми з теорії,
історії і філософії сучасного мистецтва, а також дають необхідні прак-
тичні навички входження до системи інтернаціональної арт-індустрії
задля розвитку успішної кар’єри. Так історично склалося, що ампліту-
да взаємовідносин між офіційними і неофіційними мистецькими ін -
ституціями на вітчизняному ґрунті позначена мирним паралельним
співіснуванням, адже завжди відбуваються творчі контакти і взаємо -
доповнення у найоптимальнішому заповненні лакун сфери професій-
ного сучасного мистецтва. Також слід відзначити, що якість поданих
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знань у неофіційних школах залежить від рівня обраних лекторів,
і часто майстер-класам не достає системності й методології у ви кла -
денні теорії та практичних заняттях. Окрім того, значний за об сягом
навчальний матеріал подається в рамках обмеженого часового про-
міжку, що природно обумовлено самим форматом курсів, однак
є моментом, який вносить скутість у засвоєння нових предметів.
Відтак, у описі діяльності подібних інституцій більш доречно говори-
ти про їхній просвітницький характер, ніж освітній. Тому навчання
сучасному мистецтву і спілкування із ним включає в себе і елемент
самоосвіти. 

Однією із головних перепон у навчанні сучасному мистецтву
необхідно назвати відсутність повноцінної бібліотеки з мистецтва
середини ХХ — початку ХХІ ст. Брак якісної учбової літератури
з питань нових форм існування вітчизняного і світового мистецтва
наразі оптимістично компенсується дослідницькою і видавничою
діяльністю ІПСМ НАМ України, окремими виданнями і перекладами
зарубіжного мистецтвознавчого і філософського доробку, що прово-
дять інші наукові і художні інституції і недержавні освітні ініціативи. 

Звичайно, неможливо обійти увагою і наявну проблему достат-
ньої технічної бази для навчання як в традиційному Вузі, так і інших
мистецьких школах. Адже сучасне мистецтво оперує складовими
новітніх технологій, тому система освіти із базовими і спеціальними
курсами має спиратися на достатню технологічну базу (для роботи
із відео, диджитал, мультимедіа тощо). 

Відтак, підводячи підсумки, зазначимо, що кожен художник оби-
рає свою структуру навчання відповідно до власної ідеологічної уста-
новки, бажання робити кар’єру в тій чи іншій сфері та оточуючих
обставин. Оптимальною програмою в сьогоднішніх обставинах вида-
ється послідовне чи паралельне навчання в традиційному інституті,
де можливо навчитися користуванню професійним інструментарієм,
власне, всім тим, що входить до широкого поняття ШКОЛА, вмінню
мислити творчо, здобути загальну освіту, пройти дисципліну освіти,
а достатні знання з основи роботи в сучасному мистецтві й практичні
навички щодо просування завершеного власного творчого продукту
добирати в альтернативних освітніх проектах, при цьому пам’ятаю-
чи, що без освіти, без сфери інтелектуального спілкування і засвоєння
попереднього досвіду нічого не відбудеться. 

П р и н ц и п и  о с в і т и  в  г а л у з і  с у ч а с н о г о  м и с т е ц т в а



Марія ВТОРУШИНА
здобувач НАОМА

(науковий керівник проф. О. А. Лагутенко)

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСТГУМАНІЗМУ
В РОБОТАХ ЮЛІЇ БЕЛЯЄВОЇ

Юлія Беляєва — молода київська художниця. Влітку 2015 року вона
презентувала свій перший персональний проект «…The Last» в галереї
Bereznitsky Aesthetics. У цьому проекті потужно звучали дві основні ідеї:
взаємодія людини із новими технологіями та проблематика глобальної
війни. Ці дві теми тісно пов’язані. Працюючи із новими медіа, Юлія під-
креслює те, як використання певних винаходів та розробок залежить
від ідеології та суспільних доктрин. Адже рішення щодо того, як засто-
совувати ту чи іншу технологію залежить від розуміння гуманності,
поняття про гуманізм у певному суспільстві. 

Виставка Беляєвої складалася з декількох об’єктів: інсталяції з фар-
форових куль («Bullets», 2015); фотографій сина («The Last Human Baby»,
2015); монументальних портретів президентів Путіна та Обами, вико-
наних з неону («The Last Human Men», 2015); окулярів віртуальної реаль-
ності Oculus із програмою, яку створила сама художниця («The Last
Human Mother and Baby», 2015). Віртуальна реальність у мистецтві —
тема, яка цікавить весь сучасний світ. На конференції «Creation at the
Nexus of Science Technology and Art», яка проводилась на базі Ве не цій -
ської Бієнале 2015 року, чимало доповідей були присвячені інтеграції
цього медіа у мистецтво та різноманітним шляхам, якими художники
його опановують.

Утім, повернемося до проекту Беляєвої «…The Last». Портрети полі-
тичних лідерів символізували нинішню ситуацію ідеологічного про-
тистояння, яка, на думку художниці, межує із другою «холодною вій-
ною». В атмосфері, де домінувала ця ідея, головний об’єкт виставки —
подорож віртуальною реальністю — сприймався не як розвага, а як ві -
зит до постапокаліптичного світу. Апокаліпсис маємо розуміти у пере-
носному сенсі — як тотальну кризу гуманності та ідей гуманізму. Юлія
Беляєва розробила 3-D реальність, запозичивши естетику художника-
примітивіста Анрі Руссо. Цитати із творчості Руссо не випадкові. Адже
постапокаліптичний світ Беляєвої являє синтетичну, штучну модель
«золотої доби», в якій люди ховаються від війни. Звертаючись до такого
нового медіа, як віртуальна реальність, Беляєва підіймає ціле коло гост-
рих тем сучасності. Різні типи машин перебирають на себе людські
функції, навіть інтелектуальні. Настає ера штучного інтелекту, продук-
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тивність якого перевищує людський. Людина поступово розчиняється
у віртуалізованій реальності, не розділяючи реальний та вітруальний
світи. Через це соціальні взаємодії, які століттями базувались на заса-
дах гуманізму, не можуть лишатись незмінними, як і саме розуміння
гуманізму.

Проблеми постгуманізму цікавили багатьох сучасних філософів:
Жана-Франсуа Ліотара, Мішеля Фуко, Жана Бодрійяра. Уявлення про те,
що людина поступово розчиняється в сучасному світі, вже частково
зникла, та, в певний момент, зникне зовсім, отримало розвиток у книзі
Мішеля Фуко «Слова та речі». Філософ показує, що гуманістична фігура
людини була сконструйована у певний історичний момент. Тому, —
вважає Фуко, — людину треба сприймати як нещодавний винахід, а не
як — всупереч уявленням гуманістів — певне явище, яке виникло при-
родним чином та триватиме вічно. Таким чином, за певної реорганіза-
ції знання, нова епістема може зайняти місце людини. Постгуманізм
у такому зв’язку набуває есхатологічних рис, передбачаючи зникнення
сучасних форм існування людини. Так само як і Мішель Фуко, Луї Аль -
тюссер приходить до висновків про історичну обмеженість гуманізму.
Якщо в гуманізмі особистість — це природне явище, то в постгуманіз-
мі — результат суспільного розвитку, певних соціальних обставин.
У зв’язку з цим гуманізм розуміється як певна ідеологія, та через це не
може забезпечити знання реальності. В останніх двох випадках пост -
гуманізмом назвають не визначену остаточно, але бажану ідеологічну
альтернативу, протест проти традицій гуманістичного мислення. Тут
нове поняття не наповнюється новими змістами настільки, щоб вони
дали ім’я епосі. Постгуманізм для Фуко — любов до людини після гума-
нізму.

Саме цю ідею закладає Беляєва у «The Last Human Mother and Baby»,
роботі з віртуальною реальністю. Якщо зазирнемо у цей світ за допомо-
гою окулярів, які надають об’єму динамічному зображенню з дисплея
смартфона, то побачимо дикий тропічний ліс. Серед дерев стоїть самот -
ня жінка, яка притискає до себе маленьку дитину. Немає жодних прик -
мет цивілізації, навіть натяку на найпростіший одяг. Це — автопортрет
Юлії із сином. Якщо слідувати ідеям художниці, то після «апокаліпсису»
нинішнього світу історія людства, разом із основою цивілізації —
поняттями гуманізму, обнулиться. Постгуманістичне суспільство, яким
би воно не було, має зберегти чи винайти заново любов до людини,
інакше війни повторюватимуться знову та знову.

Нові технології та проблематика пост гуманізму в роботах Юлії Беляєвої



Тетяна ГЛІБОВА
аспірантка ХДАДМ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-СКУЛЬПТОРІВ

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Стрімкий розвиток інформаційних процесів є відмінною рисою
нашого часу. Успіх професійної діяльності людини дедалі більше
залежить від здатності фахівця з максимальним результатом вико-
ристовувати можливості інформаційних ресурсів та комп’ютерних
технологій, тому інформаційна компетентність є одним з ключових
стан дартів національної системи освіти. Головним завданням освіти
є створення умов для глобального сталого розвитку України, тому роз-
робка нового типу професійних стандартів підготовки фахівця з ви -
щою освітою, зокрема художника-скульптора, є актуальним завдан-
ням реформування національної системи освіти, що забезпечить
якість вищої художньої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що досліджен-
ня різноманітних аспектів інформаційно-комунікаційних технологій
в навчальному процесі становить помітний інтерес науковців
(В. Є. Биков, Н. І. Гендіна, Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць та ін.). Ме то -
дичний процес навчання комп’ютерній графіці досліджували зару-
біжні науковці Р. Лейн, Б. Флемінг та ін. Питання інформаційної куль-
тури фахівців художнього, графічного та дизайнерського профілю
розглядалися у працях Л. П. Мартиросяна, М. М. Марченко, Ю. С. Бра -
уна, С. О. Шишковського та ін. Комп’ютерне моделювання динамічних
властивостей круглої скульптури програмними засобами досліджував
О. Є. Максименко. Незважаючи на існуючі дослідження інформаційної
культури в освіті, питання застосування інноваційних інформаційно-
комунікаційних технологій в стандартах підготовки сучасних фахів-
ців-скульпторів не знайшло необхідного відображення. 

Метою доповіді є визначення концептуального підходу та пер-
спективних практик, які б дозволяли ефективно розвивати інформа-
ційну культуру студентів-скульпторів у художніх вишах. 

Загальновизнаним фактом є посилення ролі інформації й інфор-
маційних технологій у житті сучасного суспільства, яке здобуває риси
інформаційного. По визначенню, інформаційне суспільство — це сус-
пільство, у якому більшість працюючих зайнята виробництвом, збері-
ганням, переробкою й реалізацією інформації. Основним капіталом
в інформаційному суспільстві є інтелектуальний потенціал та його
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інформаційна культура. На рівні конкретної особистості розвинена
інформаційна культура є складовою частиною загальної культури
людини. Це сукупність інформаційного світогляду та системи знань
і вмінь, що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність з оп -
ти мального задоволення індивідуальних інформаційних потреб з ви -
користанням як традиційних, так і нових інформаційних технологій.
Вона є найважливішим чинником успішної професійної й повсякден-
ної діяльності, а також соціальної захищеності особистості в інформа-
ційному суспільстві [1]. 

Інформаційна культура художника-скульптора — це, насамперед,
культура пошуку і відбору потрібної інформації, знання й викорис-
тання у своїй діяльності ряду комп’ютерних програм за фахом, а та -
кож розуміння реальних можливостей інформаційних систем, які
мож на використати для творчого зростання. 

Основою професійної підготовки художника-скульптора є освоєн-
ня теоретичних і практичних прийомів створення академічної
скульп тури. Вільне володіння технікою академічного ліплення є ін -
стру ментом професійної підготовки, за допомогою якого художник-
скульптор у майбутньому зможе впоратися з будь-яким поставленим
творчим завданням. Однак, робота з матеріалом є довгостроковим
і трудомістким процесом та потребує чималих матеріальних витрат.
Ці причини обмежують творчі пориви художника. Сучасні програми
комп’ютерного моделювання, 3D-скульптінга, зможуть стати рішен-
ням всіх численних проблем, пов’язаних з роботою над скульптурною
моделлю. Варто підкреслити, що ці програми вважаються «вищим
пілотажем» для тривимірного моделювання і 3D-графіки, тому з ме -
тою досягнення вищої якості національної системи освіти до стан-
дарту підготовки студентів-скульпторів потрібно впроваджувати
інноваційні інформаційно-комунікаційні технології та програмне за -
безпечення. Програми 3D-скульптінга полегшать стадію підготовки
проекту скульптури. Вони містять у собі комплекс операцій: моделю-
вання скульптури, вибір варіантів її компонування та кінцевого мате-
ріалу виконання, а також тривимірну візуалізацію. Тобто у програмах
3D-скульптінга можливо здійснювати весь набір проектних робіт
зі створення скульптури у цифровому форматі, модифікацію їхніх по -
верхонь із наступним накладенням текстур і фактур, візуалізацію
тощо. З метою випереджувальної освіти студентам потрібно вивчен-
ня найбільш професійних програм. По-перше, це Autodesk 3dsMax
і Mudbox, які мають взаємний імпорт об’єктів для більш докладної
деталізації та можливість експортування готової normal-карти. По-
друге, це Pixologic ZBrush — вона є найбільш потужним і професійним
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продуктом серед програм 3D-скульптінга. Програми Blender і Sculptris
є безкоштовними, тому вони можуть самостійно використовуватись
студентом. По-третє, це програми для реалістичної візуалізації 3D-
об’єктів в інтер’єрі — Artlantis Studio і системи рендеринга V-Ray тощо.
Усвідомити величезне значення комп’ютерного моделювання скуль-
птурних об’єктів у професійній підготовці художників-скульпторів
можна, подивившись область застосування цифрового 3D-моделюван-
ня — мультимедійні продукти, ігри, архітектура, 3D-принт-скульптура. 

Отже, концепція розвитку інформаційної культури майбутніх
скульпторів повинна базуватись на запровадженні в освітні стандар-
ти ідей випереджальної освіти та враховувати тенденції і швидкість
розвитку інформаційно-комунікаційних та комп’ютерно-програмних
технологій, що надасть змогу підготувати фахівця до викликів і вимог
завтрашнього дня. 

1. Н. І. Гендина. Формування інформаційної культури особистості в бібліо-
теках і освітніх установах : навчально-методичний посібник [Текст] / Н. І. Ген -
дина, Н. І. Колкові, І. Л. Скіпор та ін. — М., 2002. — 337 с. 

Т е т я н а  Г л і б о в а



Дмитро ГОНЧАРЕНКО
мистецтвознавець

МОДЕРНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Спроба концептуального осмислення

Натепер ведеться чимало дискусій, де озвучуються міркування
щодо не обхідності модернізації вищої школи і освіти загалом до євро-
пейських стандартів. Подекуди в контексті офіційних виступів
на цьому ж наголошують і діячі художньої освіти, як митці, так і мис-
тецтвознавці. Однак, яким чином має відбуватися така модернізація?
Наразі досить складно описати стратегію модернізації художньої осві-
ти в Україні: виникає логічне питання, чи існує вона як план, який був
би на певному етапі втілення? Новації і експериментальні освітні за -
ходи в художній освіті в Україні носять здебільшого ситуативний ха -
рактер, залежать від конкретних ініціатив і підтримки, або ж «неза-
борони» на місцях: на рівнях лабораторій, кафедр, майстерень, певних
інститутів. Важко визначити, що в такий спосіб реалізується стратегія
модернізації художньої освіти, однак слід розуміти, що ідея пере -
осмислення минулого на шляху створення майбутнього втілюється
самими діячами, мистцями і мистецтвознавцями. Наскільки поточна
художня освіта в Україні відповідає терміну «сучасне мистецтво Ук ра -
їни»? Як пояснити прірву між академізмом у художній освіті в Україні
і сучасними світовими художніми тенденціями? На сьогодні у нас  об -
маль закладів та інституцій, які б надавали так звану альтернативну
художню освіту, спрямовану на рефлексію і фахову спеціалізацію в ца -
рині сучасних арт-процесів. Звісно, мова не йде про заперечення ака-
демічної художньої традиції, а про розширення напрямків художньої
освіти, що мали б на меті репрезентацію українського культурного
контенту на офіційному рівні, розвиток освітніх практик в галузі
новітніх і синкретичних мистецьких напрямів, проведення спеціаль-
них факультативів з таких напрямів, як кураторство і арт-менедж-
мент. Особливим напрямом модернізації художньої освіти в Україні
є створення комбінованих інституцій і об’єднаних лабораторій, спря-
мованих на дослідження і репрезентацію актуальних художніх про-
цесів в українському і крос-європейському перетинах. При залученні
інвестицій європейських культурних організацій і запрошенні фахів-
ців, такі інституції своєю діяльністю на українській базі зближують
концептуальні засади і формують спільні точки зору на стратегію роз-
витку художньої освіти в Україні. Пріоритетним є створення таких
міжнародних лабораторій при українських провідних навчальних
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закладах, вдосконалення інституту академічних обмінів і розвиток
практики запрошення гостьових професорів і міжнародних фахівців.
Важливим кроком на шляху модернізації художньої освіти є усвідом-
лення, закладене в так звану стратегію, що художня освіта і мистецт-
во є процесом відкритим, спрямованим на пошуки спільних смислів
у суспільстві і саморефлексію в соціумі і світовій спільноті. Практично
це може втілюватися через ряд публічних мистецьких заходів, худож-
ніх виставок, арт-резиденцій, відкритих лекторіїв і майстер-класів
на базі наукового інституту або навчального закладу із залученням
міжнародних митців і мистецтвознавців. Така комунікація та колабо-
ративні художні проекти є основою для модернізації і актуалізації ху -
дожньої освіти в Україні. Подібна практика широко використовується
в країнах Східної і Центральної Європи, де художні навчальні заклади
і культурні інституції виконують функцію активних генераторів су -
час ного художнього контенту і своєрідними центрами культурного
життя європейських міст. Переосмислення процесів в українській ху -
дожній освіті і модернізація її функціонування є визначальними для
розвитку української культури в європейській спільноті.

Д м и т р о  Г о н ч а р е н к о



Олег ГРИЩЕНКО
старший викладач, здобувач НАОМА

(науковий керівник проф. О. А. Лагутенко)

СТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО КНИЖКОВОГО МАКЕТУ
НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ «КНИГИ ХУДОЖНИКА»
ЯК СЕМЕСТРОВЕ ЗАВДАННЯ ЧЕТВЕРТОГО КУРСУ

МАЙСТЕРНІ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ НАОМА

Книга художника на сьогодні займає особливе місце у книжково-
му та концептуальному мистецтві. Це досить широкий спектр про-
ектної та творчої діяльності — від традиційного кодексу, виданого
невеликим тиражем у ручний чи механічний спосіб, до виставкових
арт-об’єктів.

Створення подібних проектів під час навчання у майстерні
художнього оформлення книги та ілюстрації передбачає досконале
володіння графічними техніками, а також сприяє поглибленню існую-
чих знань з конструювання, макетування та шрифту. По суті, це зав-
дання спонукає студента використати весь його професійний ресурс,
набутий за час навчання з різних предметів, раціоналізувати та узго-
дити окремо набуті навики. 

У навчальній програмі майстерні книжкової графіки завдання
з предмету «Композиція» із використанням методики створення
Книги художника виконуються на IV і V курсах. 

Методична база курсових проектів «Книга художника» була закладе-
на ще з 1980-х у завданнях, пов’язаних з оформленням поезії. Особливою
задачею цих проектів було створення оригінальних макетів у графічній
техніці, виданих мінімальним «авторським» накладом. Метою роботи
було розвинути у студентів цільне бачення книги як художнього об’єкту
та навчити осмислювати притаманний книзі матеріал. 

На сьогодні у навчальному процесі майстерні оформлення книги
та ілюстрації книга художника входить у навчальний план. На IV кур -
сі виконується завдання по створенню книги з оригінальним ма кетом
за допомогою графічних технік на основі поетичних текстів. Макет
видання концептуально має бути пов’язаний зі змістом тексту та ра -
зом з ним створювати самодостатній мистецький об’єкт. 

Логічно продовжуючи завдання щодо проекту рукотворної книги
з оригінальним макетом 1980-х, сучасні курсові роботи представля-
ють широкий спектр образних та конструктивних вирішень на осно-
ві класичного книжкового блоку: Катерина Лесів «Михаїл Гронос. По -
езія» (2014), Романа Рубан «Олександ Бригінець. Ауспіції».
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У межах цього ж завдання вдало втілюються пропозиції студен-
тів, де головним виразником ідеї є конструкція книги. Відходячи від
посторінкової форми кодексу, автори розробляють власні формотвор-
чі схеми тіла книги: Марина Довга «Богдан-Ігор Антонич. Божевільна
Риба» (2013), АліяНасирова «Юрій Андрухович. Підземне Зоо» (2013),
Ден Тянь Ї «Китайська любовна лірика» (2014), Юлія Коломоєць «Ми -
ко ла Вінграновський. Неквапи» (2014).

У контексті навчання в майстерні книжкової графіки НАОМА
робота з книгою художника дає студенту потрібний досвід як у ство-
ренні оригінальних книжкових макетів, так і мистецьких об’єктів, які
концептуально поєднується з вербальною складовою. 

О л е г  Г р и щ е н к о



Мария ДУДНИК 
старший преподаватель ЗНТУ, аспирантка ХГАДИ

ИГРОВОЙ АСПЕКТ В ДИЗАЙН-ТВОРЧЕСТВЕ

Система подготовки пропедевтических дисциплин обеспечивает
плавный переход от абстрактного моделирования дизайн-форм к ре -
альному. Однако на практике это не всегда гарантирует результат.
Зачастую, не смотря на весь багаж пройденных дисциплин первые
проекты студентов выглядят на уровне «ассоциаций первого поряд-
ка», т. е. вяло, скучно, работа ведется в какой-то одной плоскости.
На стадии абстрактного моделирования зачастую можно увидеть мас -
су интересных нестандартных идей, решающих вопросы образа, та -
ких как, например: «легкий-тяжелый», «жесткий-пластичный» и т. д.
Почему же поток этих идей не находит отражения в реальных проек-
тах, к примеру, мебели, светильниках и т. д. ? Как осуществить связь
между творчеством абстрактным и реальным? Как организовать ра -
боту по проектированию максимально эффективно? Какие необходи-
мо задействовать методы для генерирования идей? Вот вопросы, кото-
рые возникают при переходе от пропедевтики к проектированию.
Иными словами, можно говорить о проблеме в планировании ди -
зайн-деятельности на предпроектном этапе. 

Существуют различные технологии активизации творческого по -
иска: мозговая атака, синектика, морфологический ящик и т. д. Бе з -
условно, каждая из этих технологий не гарантирует 100% результат
и является лишь инструментом для работы, однако общее для всех
этих технологий — это стремление снять ментальные блоки, комп-
лексы сознания, и добавить игровую составляющую. Ведь зачастую
не  стандартные решения приходят в игре, а в технологии «мозговой
атаки», как известно, запрещена критика, и, напротив, приветствуют-
ся любые идеи, вплоть до фантастических. Из истории технологии
«мозговой атаки» известно, что желательным является присутствие
в группе как специалистов в исследуемой области, так и профанов.
Идеи, высказанные «профанами» служат своеобразным катализато-
ром идей «специалистов». Сущность синектики, предложенной аме-
риканским психологом и изобретателем Уильямом Гордоном, состоит
в том, чтобы незнакомое сделать знакомым, а привычное — чуждым.
Превращение незнакомого в знакомое предполагает изучение про-
блемы, проникновение в ее сущность. Далее необходимо проделать
обратную операцию — сделать привычное чуждым. 

Эффект запрета критики выдвигаемых гипотез решения про-
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блемы помогает раскрепостить мышление, создать доброжелатель-
ную атмосферу, стимулирующую возникновение своеобразного ин -
тел лектуального взрыва, высказывания и ассоциативного развития
смелых и даже «безумных» предложений. Технология делится на ста-
дию генерирования идей и стадию оценки. 

Привнести игру в проектную деятельность для решения
реальных задач, по мнению многих авторов, есть важной концепци-
ей творческого подхода в дизайне. Известность получила организаци-
онно-деятельностная игра, разработанной командой Г. П. Щедро виц -
ко го. В основу были положены открытость, неповторяемое развитие
игровой ситуации с учетом ее «длинных» причинно-следственных
связей, могущих существовать лишь при определенном уровне ин -
теллектуализации управления. Игровая специфика приобретает осо-
бое значение при решении реальных проблем. В этом случае стирает-
ся граница между игровой и неигровой сферами — либо новая идея
есть, либо ее нет, неважно, игра это или труд. Главное то, что игровая
обстановка становится определяющей в создании творческой атмос-
феры и снятии стереотипов. 

Работа дизайнера на предпроектном этапе может выстраивать-
ся по той же шаблонной схеме «Мозговой атаки», однако некоторые
пункты минуются и линейное движение по схеме нарушается. По -
является т. наз. одномоментные решения. На стадии формулирования
проблемы целесообразно выстроить обратную связь с потребителем
в виде анкеты-опроса. На этом этапе можно получить определенные
сведения и инструменты для дальнейшей работы. А именно, получе-
ние определенной статистики в виде неких емких понятий о желае-
мом качестве объектов, которые затем подвергаются переводу
в цвето-символьную информацию. С этой информацией уже непос-
редственно будет идти работа дизайнера. 

Тренировочная сессия (интеллектуальная разминка) в данном
контексте отсутствует, поскольку работа переходит сразу на сле-
дующий этап мозгового штурма поставленной проблемы.
Полученную цвето-символьную информацию дизайнер обрабат-
ывает с помощью автоматизированной системы: осуществляется
перевод слов в форму и цвет и далее программа генерирует десятки
формальных плоскостных композиций. Каждую из композиций
можно увидеть в трехмерном изображении. Таким образом, про-
грамма является автоматизированным инструментом генери рова -
ния объем  но - прос транственных концептов дизайн-форм. На этом
эта пе можно говорить об усилении интеллектуального потенциала
проектировщика и сокращении времени на промежуточное эскизи-
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рование, более того, процесс работы приобретает элемент игры
и легкости поиска идей. 

Может возникнуть мнение, что создание автоматизированной
сис темы для генерирования форм в учебной практике отучит студен-
тов думать, рождать креативные идеи, за них будет думать програм-
ма. Но ответом на подобные вопросы будет практика из недалекого
прошлого, когда в рекламные фирмы принимались на работу люди,
владеющие только навыками работы в CorelDraw, Photoshop, Ado be
Illus trator без специального художественного образования. Итог из -
вестен: навыки работы на компьютере не гарантируют художествен-
ный результат. Необходимо грамотное владение инструментами ви -
зуального конструирования. Таким образом, можно рассматривать
оп ределенную технологию, в которой заложена игра как метод. Пе ре -
фразируя известное высказывание «форма следует функции» на «фор -
ма следует технологии осуществления функции», можно говорить
о том, что технология раскрывается не только как постоянно модер-
низируемый производственный процесс, но и как метод проектиро-
вания, синтезирующий технические инновации. 

И г р о в о й  а с п е к т  в  д и з а й н - т в о р ч е с т в е  



Тетяна ЗІНЕНКО
доцент ПНТУ імені Юрія Кондратюка,

кандидат мистецтвознавства

СУЧАСНІ ХУДОЖНІ ПРАКТИКИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МИТЦЯ

У системі сучасної освіти чільне місце належить новітнім худож-
нім практикам і активній участі у них студентів мистецьких спеці-
альностей. Саме такий підхід забезпечує нерозривність теоретичних
і практичних засад, що є надзвичайно важливим для становлення
творчої особистості майбутнього художника. 

До сучасних художніх практик відносяться й симпозіуми худож-
ньої кераміки, український і світовий досвід яких дає змогу досліджу-
вати їхній вплив на творчу особистість митця. 

У доповіді аналізу піддається участь студентів у т. зв. «дорослих»
симпозіумах і те, як ця участь вплинула на подальшу творчу біогра-
фію художника. Досліджується історія симпозіумів та персоналії окре-
мих митців, що брали у них участь у статусі студентів художніх вишів.
Зокрема, це ІІ та ІІІ Всеукраїнські симпозіуми монументальної кера-
міки в Опішні «Поезія гончарства на майданах і в парках України»
(Опішня, 1999), І та ІІ Національні симпозіуми гончарства (Опішня,
2000 та Опішня, 2001), І-ІІІ Всеукраїнські симпозіуми «Україна собор-
на» (Слов’янськ, 2001, 2005, 2010), творчі пленери «Дивосвіт» (Мала
Білозерка), Міжнарожний симпозіуму «Глиняний берег» (Одеса, 2015). 

Досліджується вплив даних симпозіумів на творчий шлях Федора
Богинського, Юрія Мусатова, Яніни Міронової, Вікторії Телетьєн, На -
талі Корф, Володимира Денисенка, Інни Гуржій, Олександра Шолухи,
Лесі Корж, Юрія Римаря, Юрія Войтовича, Світлани Сєніної, Юрія Мир -
ка, Валентини Беро, Сергія Горба, Катерини Власової та інших. 

Особливе місце у доповіді відведено творчим практикам, що від-
бувалися на базі художніх вишів Львівської національної академії
мистецтв, кафедри образотворчого мистецтва Полтавського націо-
нального технічного університету імені Юрія Кондратюка

У 1998 році у Полтаві, на базі кафедри образотворчого мистецтва
Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка було
проведено «Перший мистецький пленер» [1, с. 13]. Він не став тради-
ційним, але зробив значний внесок у становлення нової школи ху -
дожньої кераміки у Полтаві. 

У 2004 році на базі творчих майстерень ДСХШІ І-ІІІ ступенів «Ко -
легіум мистецтв у Опішному» було проведено І Всеукраїнський Мо -
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лодіжний симпозіум-фестиваль «Мистецький липень у Опішному»
Загальна кількість учасників становила 36 чоловік, серед них — відо-
мі натепер у світі художники: Ю. Білей, П. Ковач та інші [3, с. 3]. 

Особливістю слов’янського симпозіуму «Україна соборна — 2005»
стала робота, поряд з іменитими художниками, студентів художніх
спеціальностей з різних міст [4]. Більшість з них стали нині відомими
художниками. 

З 26 до 31 березня 2007 року в майстернях кафедри художньої
кераміки ЛНАМ та Львівського коледжу декоративного та ужиткового
мистецтва імені Івана Труша відбувся Міжнародний молодіжний сим-
позіум «Міні-кераміка ’2007». У ньому взяли участь студенти мистець-
ких навчальних закладів з України, Польщі та Литви [2]. 

Студентський керамічний пленер студентів кафедри художньої
кераміки Львівської національної академії мистецтв «Раку-керамі-
ка ’2009» започаткував симпозіум, учасниками якого стали виключно
студенти художніх спеціальностей. Кураторську групу симпозіуму
склали: викладач кафедри художньої кераміки ЛНАМ В. Боднарчук
та студент В. Цюпка. 

Таким чином, аналіз вищенаведених фактів доводить, що участь
студентів у симпозіумах художньої кераміки в Україні та за її межами
є важливим моментом, що спричиняє потужний вплив на формуван-
ня особистості майбутнього художника і на його подальшу творчу біо-
графію. 

1. Перший Полтавський мистецький пленер «Просвіті — 130. Полтаві —
825» [Каталог]. — Полтава, 1998. — 60 с. 

2. Міжнародний молодіжний симпозіум «Міні-кераміка» [Комплект листі-
вок] / Передм. д-ра мистецтвознав. Ореста Голубця / ЛНАМ. — Львів, 2007. — 20
листівок. 

3. Бочарова С. «Передчуття світанку» (про молодіжний симпозіум
«Мистецький липень у Опішному» [Текст] / С. Бочарова // Полтавський вісник.
— 2004. — № 29. — 16 лип. — С. 4. 

4. Україна соборна : Всеукраїнський симпозіум художньої кераміки
«Слов’янськ ’2005» : [Каталог] / Авт. текстів та упоряд. Т. Зіненко. — К. : ВХ
[Студіо], 2005. — 48 с. : іл. 
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Богдан ЗЯТИК
аспірант, викладач ЛНАМ

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІХРОМІЇ
ХРАМІВ ЛЬВІВЩИНИ 1990–2015 років

Період 1990–1995-го в українському сакральному мистецтві харак-
теризується певним хаосом, що був пов’язаний з розривом мистець-
ких традицій іконопису, відсутністю належного контролю з боку Цер -
кви і відповідної навчальної установи, яка б готувала фахівців у даній
галузі. Лише 1995-го у Львівській академії мистецтв було відкрито ка -
федру сакрального мистецтва. За двадцять років діяльності кафедра
виховала не одне покоління талановитих іконописців, які своєю пра-
цею розвивають та примножують кращі здобутки українського сак-
рального мистецтва в Україні та світі. Закономірно, що найбільша
кількість сакральних об’єктів, виконаних випускниками та виклада-
чами кафедри, знаходиться саме на території Львівщини. 

Від початку 1990-х на Львівщині професійно розписано багато
храмів, які ще не висвітлені або недостатньо висвітлені в мистецт-
вознавчій науковій літературі. Також немає комплексного фахового
мистецтвознавчого дослідження, яке б давало розуміння новітніх
тенденцій в розвитку храмової поліхромії на теренах Львівської
області та й України загалом. Немає фахового дослідження іко -
нографії та мистець кої стилістики храмів Львівщини 1990–2015 ро -
ків. Не здійснена каталогізація, фотофіксація та систематизація іс ну -
ючих пам’яток цього періоду. Не є відомим загальне число храмових
поліхромій, виконаних за цей час. 

За останні 25 років спостерігаємо значний розвиток храмобудови
на теренах Львівської області. Під терміном «поліхромія» ми розуміє-
мо стінописи інтер’єрів українських храмів (фрески, розписи, мозаїки,
сграфіто, а також вітражі). На підставі дослідженої нами сотні храмів
Львова з’ясовано, що 55 із них оздоблені поліхроміями, виконаними
впродовж 1990–2015 років; також зафіксовано сім храмів Львівської
області, поліхромія яких відповідає часовим рамкам нашого дослід-
ження. Здійснено умовний стилістичний поділ пам’яток на три групи:
виконані в неовізантійській, реалістичній та модерністичній манерах
стінопису. Неовізантійська манера передбачає зв’язок з іконографіч-
ними схемами візантійського періоду, характерними особливостями
якого є високий рівень стилізації та площинність зображення. До нео-
візантійської манери ми також відносимо стінописи, що мають зв’я -
зок з українським іконописом княжого періоду (ХІ–ХІV ст.), оскільки
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він бере свій початок від візантійського мистецтва. В якості прикладу
можемо навести храм свв. Володимира та Ольги у Львові, чи Різдва
Богородиці в Новому Роздолі, виконаний іконописним гуртом
«Фавор» під керівництвом Костя Марковича, викладача кафедри сак-
рального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.
До цієї групи також належить об’єднання «Кипріян» під керівництвом
Олексія Чередніченка, випускника кафедри СМ, що виконало розписи
храмів у Золочеві, Угерську, Котлові та Сасові. Варто зазначити
що кон цепція підготовки фахівців у галузі сакрального мистецтва
на базі кафедри, яку розробив її засновник та чинний завідуючий про-
фесор Роман Василик, передбачає виховання іконописців на основі
українського іконопису ХІ–ХV ст. До другої групи належать храми, сті-
нописи яких виконані в реалістичній манері. Їм притаманний акаде-
мізм, присутність анатомічної побудови та детальне світлотіньове
моделювання форми. Пам’ятки цієї групи є близькими до мистецтва
епохи відродження та класицизму. Як приклад — храм свв. безсрібни-
ків Козьми та Дем’яна по вул. Лисенка або храм Святих Апостолів Пет -
ра і Павла у Рясному-1, який розписувала група іконописців під керів-
ництвом Ігоря Орищака. До третьої групи належать стінописи храмів,
у яких застосовано абсолютно нові авторські стилістичні прийоми,
не подібні на інші поліхромії. У такому напрямі працюють Святослав
Владика (також випускник кафедри СМ, в його доробку розписи хра-
мів Різдва Богородиці на Сихові та Положення Поясу Богородиці), Іван -
ка Крип’якевич-Димид (каплиця Стрітення Господнього Українського
католицького університету). Також багато іконописців працюють
у манері еклектизму, поєднуючи різні стилі та напрямки — наприк-
лад, автори розписів храму Введення в Храм Пресвятої Богородиці на
Сихові чи поліхромії храму Благовіщення по вул. Пасічній. Подальше
вивчення іконографічних особливостей поліхромій храмів дає мож-
ливість виділити два підходи: традиційний та новаторський. До пер-
шого як правило належать храми, розписані в неовізантійській
та реалістичній манерах. Другий підхід спостерігаємо здебільшого
в модерністичних поліхроміях. Певним новаторством видається зоб-
раження у стінописах храмів видатних діячів сучасності, як позитив-
них, так і негативних, до прикладу, в поліхромії храму Богородиці
Неустанної Помочі по вул. Вахнянина у Львові та розписи церкви в
с. Верин Миколаївського району. Хоча це новаторство є доволі дав-
ньою традицією, що сягає ще часів візантійського мистецтва. Окремої
уваги заслуговують постаті новомучеників, а також історичних
та духовних провідників українського народу. Також мусимо з сумом
констатувати той факт, що велика кількість храмів розписана
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на низькому професійному рівні, що проявляється як у технічному
виконанні, так і в небажанні творити щось нове, коли відомі живо-
писні твори на сакральну тематику просто переносять на стіну, навіть
не стараючись щось змінити. Проте варто зазначити, що, незалежно
від підходу, напряму чи рівня виконання, майже усі стінописи об’єд -
нує бажання іконописців творити нове українське сакральне мистец -
тво на національному ґрунті, використовуючи для цього різноманіт-
ні іконографічні та стилістичні засоби. 

Б о г д а н  З я т и к



Ніна ІВАНОВСЬКА
аспірантка НАКККіМ

ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Філософія мистецтва — галузь філософії, яка досліджує сутність
і сенс мистецтва на основі науки про мистецтво, літературу, музику,
враховуючи при цьому функції мистецтва всередині культури і всієї
сфери цінностей. 

Справа в тому, що мистецтво ХХI століття стало претендувати
на роль філософії. Тобто мистецтво відхрестилося від традиційного ро -
зуміння себе як якоїсь естетичної діяльності, що створює прекрасне,
натомість пропонує зрозуміти себе як якусь діяльність, аналогічну
про цесу пізнання. Тобто «претензії» мистецтва — це, безумовно, стати
філософією в широкому сенсі. Проте, не кожний витвір мистецтва мо -
же містити в собі філософський зміст. 

Основним аспектом дослідження в цій статті є філософський кон-
текст творів сучасного мистецтва та заходи, на яких представлені
ці роботи. 

Актуальності філософського змісту у роботах сучасних художни-
ків присвячені праці таких філософів та мистецтвознавців, як: Борис
Гройс, Катерина Ботанова, Ольга Балашова, Семюель Гантінгтон, Ган -
на Циба та інші. Зокрема, було видано цілу низку статей, каталогів
та книжок про найуспішніших художників-філософів. Під час аналізу
ос танніх наукових праць та публікацій, в яких досліджується філо -
софія су часного мистецтва, постає ключове питання сьогодення:
«Чи може окрема людина суттєво вплинути на розвиток сучасного
мистецтва?». 

У сфері сучасного мистецтва прецедент бієнале — важлива
подія, що дає можливість художникам представити себе та свою
країну на міжнародній арені. Однак, це не лише дуже велика вис-
тавка мистецтва з багатьма учасниками, це платформа багаторівне-
вого складного культурного тексту, у якому переплітаються, взаємо-
діють, заломлюються рефлексії найактуальніших, найважливіших
сус піль но -  культурних проблем.

Ми маємо розуміти, що кожний об’єкт мистецтва є своєрідним
етапом творчого шляху художника, а також певним історичним ета-
пом. Це як урок історії: ми не можемо просто відкинути період в істо-
рії лише через те, що він нам не подобається, ми маємо послідовно
дослідити всі події по роках. 

Основне завдання сучасного мистецтва не в тому, щоб приносити
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нам одну лише естетичну насолоду. Звичайно, буває, що мистецтво
дозволяє нам відволіктися від буденності реального існування, але це
також лабораторія, де накопичується людський досвід. Сучасне мис-
тецтво дозволяє роздивитись те, що нас оточує, немовби через збіль-
шувальне скло. Так чи інакше, час все розставить по своїх місцях:
сприйняття певних речей може притупитися або, навпаки, загостри-
тися: якісь мистецькі об’єкти втратять свою колишню значимість,
а інші знайдуть нову силу впливу на глядачів. 

У контексті сучасної епохи, коли відбулася зміна ставлення
до образотворчого мистецтва, саме бієнале стала відповідати новим
вимогам нашого часу і взяла на себе особливу відповідальність у по -
данні та просуванні мистецтва не тільки як продукту «споживання»
в умовах сучасного ринку, але і як духовної складової сучасності.
Концепція бієнале будується на об’єднанні і створенні загальної
структури, діяльність якої, насамперед, спрямована на збереження
і роз виток естетичних і гуманістичних цінностей культури в цілому. 

Тому можна зробити висновок, що філософія сучасного мистецтва
на прикладі бієнале в даний час є найбільш мобільною і динамічною
формою актуалізації образотворчого мистецтва в умовах сучасної
культури. З одного боку, можна зауважити, що дана форма вже є
досить усталеною як явище культурного життя. З іншого боку, в сучас-
ній художній практиці ця форма є живою творчою лабораторією, яка
пристосовує нові експозиційно-виставкові технології, що розкрива-
ють загальні проблеми взаємодії сучасного мистецтва і соціального
середовища. 

Н і н а  І в а н о в с ь к а



Олександр КЛЕКОВКІН
завідувач відділу ІПСМ,

доктор мистецтвознавства, професор

ВИХОВАННЯ АКТОРА У ТЕАТРАЛЬНІЙ ШКОЛІ ФРАНЦІЇ

У ХХ столітті видатні театральні діячі Франції здобували теат-
ральну освіту здебільшого за межами Консерваторії, безпосередньо
від учителів — керівників недержавних театрів, від яких отримува-
ли систему методів і прийомів роботи над роллю або виставою,
тобто школу (навіть якщо інституціонально цей досвід не було фор-
малізовано). 

Жак Копо (Jacques Copeau, 1879–1949) у Програмі створеної ним
театральної школи висував такі завдання: «культивування спонтан-
ності і винахідливості; розповідь історій; ігри, щоб загострити розум;
імпровізація, імпровізований діалог; маска». Поряд із цим: практичне
вивчення рухів тварин, з поважною і нейтральною маскою (мета
останньої — виробити в актора навички до деперсоналізації).
Опановуючи прийоми виконання античного, середньовічного
і ренесансового театру, він виховував у акторів відчуття стилю.
Значну увагу приділяв Копо грі з об’єктом (з реквізитом). Так, здійс-
нюючи постановку вистави «Витівки Скапена» Мольєра, висував зав-
дання «вивчити, яким чином Жеронт і Скапен могли б використову-
вати пляжну парасолю з метою захисту, підкреслювання,
приховування, пересування, заспокоювання, маскування, обмеження,
пропозиції, привертання уваги, ухиляння тощо». Поряд із цим вико-
ристовував вправи, спрямовані на Дослідження емоцій: «Виразити
почуття або емоцію тільки обличчям, дуже швидко; розглядати
цю вправу як гру і вчитися грати емоції, не втрачаючи щирості».
Інший блок вправ — Події: «Коли емоція досягає відповідної кульмі-
нації, треба її перетворити. Знайдіть пункт, наприклад, в якому сміх
перетворюється на крик печалі, або навпаки. Розбийте лінію».
Ще один блок — Творчі ігри: «Виберіть кілька окремих об’єктів (пара-
солька, мітла, молоток тощо), розташуйте об’єкти в просторі
і встановіть чіткі межі. Визначте місце для гри й експерименту, місце,
де об’єкти можуть змінити їхні властивості і використовуватися
у незвичний спосіб». Крім того, у Копо були спеціальні вправи
на розвиток тваринної імпровізації, роботу з маскою та ін. 

Шарль Дюллен (Charles Dullin, 1885–1949) у своїй педагогічній
практиці розвивав принципи Жака Копо, свого вчителя. Серед вправ,
які він пропонував учням, — вправи на пробудження відчуттів: «Роз -
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дивіться пейзаж. Простежте політ птахів у просторі. Лежачи у траві,
спостерігайте за комахами. Прислухайтесь до віддаленого калатання
дзвонів. <…> Обмацайте цю м’яку шовковисту тканину. <…> По куш -
туйте вина різних марок. Випийте це гірке питво». Великого значення
Дюллен надавав роботі з маскою: «Популярність маски співпадає
з найкращими періодами театрального мистецтва». Тому й радив такі
вправи: «Підберіть маску, дайте її учневі, щоб він вивчив її у по за клас -
ний час. Запропонуйте йому знайти спочатку відповідну статуру, ма -
не ру тримати голову і, коли він підготується, запропонуйте зробити
кілька простих вправ, звертаючи особливу увагу на виразність м’язів
живота». 

Аріана Мнушкіна (Ariane Mnouchkine, нар. 1939) доволі іронічно
ставиться як до четвертої стіни так і до інших атрибутів театру
психологічного реалізму: «Станіславський щось шукав у цьому напря-
мі [у напрямі четвертої стіни], але не знайшов». Вона вважає,
що не слід абсолютизувати спілкування з партнером: «Партнер не мо -
же бути самоціллю. <…>. Актор не може сказати: «я удаю, що». І пуб -
ліка знає, що він знає, що вона знає, що вона є». Починаючи репетиції,
головні зусилля Мнушкіна спрямовує на створення відчуття спільно-
ти, вважаючи, що її мета полягає в тому, щоб вийти за рамки ситуації,
в якій панує режисер, і створити форму театру, що базується на спів -
праці режисера-лідера і спільноти. Однак спільнота не може бу ти
при мусовою, вона мусить народитися. Мнушкіна не вживає фран -
цузь ке слово répétition, віддаючи перевагу німецькому Probe, що під -
креслює пошуковий характер спільної з акторами роботи, в якій
Мнуш кіна використовує тренінги, спрямовані на формування у ви -
конавця відчуття колективної творчості, створення й опанування
прос тору, створення «чужої шкіри» (що не означає життєподібної
поведінки актора). Вправи зі створення другої шкіри спрямовано на за -
охочення акторів до перетворення на своїх персонажів. Цей шлях
Мнуш кіна пропонує долати йдучи від зовнішнього до внутрішнього:
спостерігати за лінією і формою своїх персонажів; відкрити для себе
їхні рухи і жести; використовувати різні костюми, які підтримають
символи і світ спектаклю; вивчати характери у дзеркалі, спостерігаю-
чи, як вони перетворюються, коли у них з’являються капелюхи, рука-
вички або шалики і т. ін. Процес роботи актора має бути спрямовано
на постійний пошук театральності, для метафоричного і поетичного
вираження досвіду. Для цього Мнушкіна пропонує акторові розгляда-
ти фотографії з журналів і газет, листівки і відбитки картин, на яких
зображено людей, котрі здійснюють конкретні дії. Базовими дисциплі-
нами, навколо яких зводиться увесь комплекс навчальних вправ
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у «Театрі Сонця», є опанування маски і здатність до індивідуальної
і групової імпровізації. 

У своїй постановочній практиці Мнушкіна спирається на влас -
ний репетиційний словник, що базується здебільшого на візуальних
методах роботи:

Відкритість (актор, як порожній простір, який дозволяє уяві пра-
цювати для того, щоб звільнити, відпустити його). 

Тілесність, фізичність (те, що не виявлено фізично, — вважає
Мнушкіна, — не театр). 

Тілесне письмо (писати на сцені тілом, прагнучи до простоти
і читаності). 

Конкретизація (актор мусить виступати як скульптор метафор
і візуальної поезії). 

Грайливість (імпровізації мусять бути підкреслено легкими
і здійснюватися із задоволенням; сам театр має бути актом грайли-
вості, що в свою чергу є однією з форм сакрального). 

Психологізм (найгірший підхід у театральній роботі, він убиває
живий процес). 

Поряд із цим у театральній школі Франції подальший розвиток
дістають ідеї Ф. Дельсарта й Е. Жак-Далькроза, поширюються мето-
ди, запроваджені Е. Декру, А. Боалем, Е. Барбою, ідеї Вс. Мейєр -
хольда та ін., котрі пропагували шлях від зовнішнього малюнку ро -
лі — до внутрішнього. 

В и х о в а н н я  а к т о р а  у  т е а т р а л ь н і й  ш к о л і  Ф р а н ц і ї  



Анастасія КОРЖОВА
студентка 5 курсу 

КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

«ІСТОРІЯ ТЕАТРУ»: 
Становлення навчальної дисципліни

І. Перші лекції з історії театру, як базової у колі театрознавчих
дисциплін, зафіксовано напередодні революції 1848 року, коли нещо-
давній випускник філологічного відділення, політично неблагонадій-
ний літератор Р. Е. Прутц спочатку прочитав у Берліні і Штеттині
цикл лекцій з історії національного театру, а згодом видрукував їх
окремою книжкою (1847). Майже одночасно з ним Е. Деврієнт, колиш-
ній оперний співак, актор, режисер, лібретист, подав перший нарис
еволюції національного театру в «Історії німецького сценічного мис-
тецтва» (1848). Ці події, на думку О. Гвоздєва, «започаткували історич-
не вивчення німецького театру». Здогад про те, що у Російській імпе-
рії лекції з історії театру читав М. Тихонравов (1861), висловлює
М. Возняк, довільно інтерпретуючи висловлювання Тихонравова. Глу -
хий натяк на це дає І. Єрьомін. Втім, ці припущення поки що не мають
документального підтвердження. У 1890-х роках курси з історії театру
було впроваджено у Гарварді (1895), Сорбонні (1896), Ляйпцигу, Бонні
та інших містах.

На цьому етапі, усвідомлюючи роль театру у формуванні «духу
нації», «історія театру» ще не виокремилася як самостійна навчальна
дисципліна, а сприймалася як субдисципліна в приймах у філології, і
спиралася чи то на принципи культурно-історичної школи, чи то
намагалася дотримуватися «національно-державного» напряму
досліджень, чи то нагадувала історіографію антикварів. Здійснені
у цей час дослідження, з точки зору театру, знецінювалися «підміною
історії театру історією драми» і «відсутністю ґрунтовної методологіч-
ної основи» (М. Геррманн).

ІІ. Від 1899 року «Історію театру в Росії» почав викладати у Санкт-
Петербурзькому університеті В. Перетц, який, судячи зі змісту його ви -
друкуваних на той час досліджень, відокремлював театр від драма-
тургії. Наступного року Дж. П. Бейкер, якого дослідники — К. Трільзе,
Д. Косінскі, Е. Фішер-Ліхте — вважають одним із фундаторів театро -
знавства, впровадив у Гарварді курс із драматургії «English 47», а 1905
року — студію «47 Workshop», в якій, серед іншого, вивчалася історія
постановок класичних драм. Із студії вийшло чимало театральних
діячів (Ю. О’Ніл, Ф. Баррі, Т. Вулф). Цього ж року «історію театру» роз-
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почав викладати у Берлінському університеті М. Геррманн, який та -
кож вважається фундатором театрознавства. Від 1904 року у новоство-
реній музично-драматичній школі М. В. Лисенка «історію театру» про-
тягом чотирьох років читав В. Перетц (точну назву курсу невідомо:
у документах згадуються «історія драми», «історія захід ноєвро пей сь -
ко го театру», «історія західноєвропейського та російського театру
і дра ми», «історія драматичного мистецтва і літератури» та ін.). 1908
року А. Кутчер, якого також вважають «батьком» театрознавства, зас -
нував у Мюнхенському університеті семінар «Стилістика і театральна
критика» (слухачами були Ф. Ведекінд, Т. Манн, Е. Піскатор, Б. Брехт
та ін.). Від 1909 року Кутчер читав курс лекцій під назвою «Театро знав -
ство», що згодом призвело до багаторічних суперечок: Кутчер захо-
дився оскаржувати авторство Геррманна на термін «Theater wissen -
schaft» (приблизно у той самий час, 1913 року, Л. Шіллер у Польщі
пише статтю «Новий напрям театрологічних досліджень», в якій
уживає термін «Teatrologia» і від якої йде відлік польського театро -
знавства).

На цьому етапі «історія театру», як і раніше, мобілізує до своїх лав
здебільшого ентузіастів з історико-філологічного факультету, членів
популярних на той час мистецьких і наукових товариств, і все ще
тяжіє до культурно-історичної школи. Визначившись із предметом
дослідження (театр, а не драма), вона набагато ширше застосовує
порівняльний метод і, наскільки дозволяють джерела, елементи фор-
мального. Ніби сповідуючи тезу Л. фон Ранке (який вимагав з’ясу -
вання «Wie es eigentlich gewesen» — «Як воно сталося насправді»),
на неї стали спиратися й історики театру: «Не що, а як [воно було
насправді]», — повторюючи тезу свого вчителя О. Веселовського,
вимагав вже від своїх учнів Перетц). Характерною ознакою цього
етапу є спроби обґрунтування предмета і методу дослідження теат-
рознавства, теорії театру в цілому. Для Геррманна та його «формаль-
но-історичної теорії» об’єктом дослідження стає вистава, а пріорите-
том в її реконструкції — академічні дисципліни, включаючи
ар  хео логію, архітектуру і просторові мистецтва, що й визначило
запропонований ним метод реконструкції та прийоми: топографічної
проекції, аналізу ремарок, іконографії тощо. Для етнотеатрознавства
Кутчера першоелементом театру був танок. На відміну від техноло-
гічно орієнтованого Геррманна, Кутчер був більше національно анга-
жованим і ближче стояв до практики театру, вивівши на перше місце
театральну критику. Обстоюючи арійське походження театру, спи-
раючись на концепцію театру-танцю, Кутчер продовжував традицію
«національно-державної історії». Історіописання Бейкера межує із ме -
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тодом Геррманна (іконографія) та ще одного німецького «батька»
театрознавства Карла Ніссена (реконструкція вистави й умов показу).
Однак, завдання Бейкера мали більш вжитковий характер, а резуль-
тати було спрямовано на збагачення практики театру, що й висунуло
експеримент на роль головного інструменту перевірки гіпотез.

ІІІ. Яскраві успіхи театрознавства на хвилі буму, спричиненого
самоствердженням режисури й оголошеною «ретеатралізацією» теат-
ру, зумовили попит на історико-теоретичні дослідження сценічного
мистецтва, поширення навчальної дисципліни і, зрештою, призвели
до створення низки державних науково-дослідних і навчальних
закладів: Інституту театрознавства у Берліні (М. Геррманн, 1923); Ін -
ституту театральної історії у Мюнхені (Г. Боррхердт, 1926); Інституту
театрознавства у Кельні (К. Ніссен, 1929) та ін. Поряд із цим подаль-
шому розвиткові дисципліни сприяло розширення мережі театраль-
них навчальних закладів (театральних і музично-драматичних інсти-
тутів, консерваторій тощо). Остаточна інституалізація «Історії театру»
із наступним її одержавленням у більшості європейських країн зна-
менувала завершення періоду становлення навчальної дисципліни. 
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Как превратить в одну черту
Двуличие и прямоту. 

И. В. ГЁТЕ, «Фауст»

Определяющая черта «contemporary art» — определённость.
Ограниченность. Однозначность. Ситуативность — качество, по -
рож дённое тем, что зритель, художник рассматривают не вопрос
язы ка, а вопрос ситуации: это вовремя? Это действительно должно
быть здесь? «Центральное значение языка стало, вследствие иска-
жения направленности внимания, фантомом» [1, с. 117]. Бытие сов-
ременного искусства проходит под эгидой «трёх О» (сегодня
«ООО» — это «общество с ограниченной ответственностью»).
Поскольку перечисленные качества можно отнести к синтетичес-
ким, они не создаются из ничто, а образуются в хаосе образован-
ности — из нечто, «никогда не получающего формы, а стремящегося
в чрезвычайной интенсивности выйти из пустоты, к которой посто-
янно возвращаются» [1, с. 116]. Массовая образованность приводит
к тому, что знание перестаёт существовать как акт, оставляя
за собой пребывание-выражение — выбывание, вырождение вмес-
то продуктивного в нём. Негативное движение, которое не создаёт
пространство, а сворачивает его. Сфера этой образованности (кото-
рая не имеет общего с образованием) замыкается на репродуциро-
вании интереса как раздражителя. Когда раздражитель больше
не действует, его забывают в пользу следующего. Способность опре-
делить в сплошности событий то, что может удивить, пренебрегая
«гигиеной мышления», становится синонимом интеллигенции. Уже
«народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может
грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься» [2, с. 480]. Опре -
делённость здесь — качественная ограниченность, внутри которой
нивелированы свойства, и граница участка установлена условно
так, чтобы отсутствовали любые условия для её преодоления, сня-
тия. Как в анекдоте: «А какая разница? Вы нас видите через решёт-
ку, мы вас видим через решётку». 

Контекстуальная данность — дань времени, подать, взимаемая
со зрителя, фиксированная сумма воображения, лишённого проду-
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цирующей способности. Воображение становится продуктом, спосо-
бом внедрения (внедряют только «общественные реформы» и зонд
в желудок, а, как писал Мандельштам, «извлечение пирамид из глу-
бины собственного духа, — занятие неудобоваримое, необществен-
ное» [3, с. 333]. Работа, а не операция. «Сontemporary art» вынуждает
нас сочувствовать коликам от хронической «язвы психологическо-
го эксперимента») в искусстве фиксированных, застывших «образов
преображений», что, по определению, невозможно. Но факт. То таль -
ная власть факта — «вторжение документальности» — это не ответ
современным реалиям или социокультурной среде, это метод упло-
щения искусства, установления одномерности, как единственно
возможного измерения. Это межа для взгляда, набрасываясь на ко -
торую, он теряет зрение. 

Предельная определённость современного искусства — это
край нее определение (визначеність), за которым ничего нет. Или
кажется, что ничего. Мерещится. Это ставшая форма, которая не раз-
вивается. Но говорить окончательно об остановке можно только
пред полагая бесконечное движение. Это полагание ставит один
глав ный вопрос: «Искусство, что ты чувствуешь, находясь без нас?»
(М. Кузмин). 

Лакуны в просторах (простоях) современного искусства, где за -
стывший образ это выражение заторможенной свободы (Ф. В. Й. Шел -
линг), как «остановленный свет ближних и дальних звёзд», являют
собой крайнее (когда край — это момент перехода, остающийся
в не решительности, непреходящее пограничное состояние) отстоя-
ние от реальности. Междумирье действительности и реальности —
положенная граница между. А граница определяется пространства-
ми, которые её окружают. 

Со-бытие зрителя и художника возникает здесь, на линии раз-
дела. И скорее, как со-существование. Непересекающиеся прямые
в одной плоскости — одномерной. Пространство, замкнутое в себе
и для себя. Из-лишнее и случайное. Потому ни к чему не обязывает,
даже к незамутнённому взгляду. Оно безразлично. Оно живёт без-
нас-лично. 

Всякое определение предполагает нечто абсолютно неопреде-
лённое. Как и последнее для своего существования предполагает
предел. Полагание пределов в неопределённое, делает возможным
его реальность. Как и неопределённое делает предел действитель -
ным. 

Предельная определённость современного искусства — в его
однозначности, означенности одной мерой, как клеймом. За-пре-
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дельность, которая суть репродукция ставших форм движения
материи. 
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Агата ЛІНЕЦЬ
мистецтвознавець

ТЕАТРОЗНАВСТВО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Основні тенденції

Соціальні зміни, що відбуваються в Україні від початку 1990-х
років, істотно вплинули на місце і роль гуманітарних наук у суспіль-
стві. Зокрема у сфері мистецтвознавства відбулося чіткіше розмежу-
вання на, власне, фундаментальну науку і мистецьку критику: фунда-
ментальні дослідження, як і раніше, здебільшого фінансуються
дер жавою та перебувають під її патронатом, тоді як критика почала
шукати притулку на сторінках комерційних видань. Ці зміни зачепи-
ли і сферу театрознавства, міцно пов’язану із театральною критикою
як кадрово, так і тематично. 

У межах дослідження здійснено спробу проаналізувати публікації
останніх двадцяти п’яти років на сторінках періодичних фахових ви -
дань, затверджених списками ДАКВК МОН України і дати відповіді
на такі питання: хто сьогодні досліджує театр, які тематичні пріо-
ритети має українське театрознавство, на які методи спирається?

Головними цільовими та фаховими виданнями в театральній сфері
з 1991 року по сьогоднішній день були «Науковий вісник» Ки ївського на -
ціонального університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Кар пен ка-
Карого, а також часописи «Український театр» і «Про сценіум». 

Жанрові, тематичні і методологічні особливості театрознавчих
до сліджень, видрукуваних на сторінках названих видань, аналізу-
ються за найхарактернішими для відповідних тем, жанрів і методів
публікаціями. 

Головними аспекти, на вивчення яких скеровувалося досліджен-
ня, були: автори (вікові та фахові зміни авторського складу); темати-
ка досліджень; жанрові пріоритети; основні методологічні підходи. 

Було здійснено лише вибірковий аналіз театрознавчих праць —
найпоказовіших з точки зору жанру теми, жанру і методу. Багато ма -
теріалів залишилося за межами дослідження, що, на думку авторки,
не впливає на результати аналізу. 

У силу індивідуальності кожного матеріалу процес відсіювання
театрознавчих досліджень від загальної суми усіх матеріалів на сто-
рінках видань був достатньо складним і не без похибок, котрі, однак,
не мали істотного значення для інтерпретації отриманих результатів.
Адже театральна критика і театрознавство не мають чітких меж, від-
так і автори представлені у найрізноманітніших жанрах — від інфор-
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маційної замітки та репортажу до історико-теоретичних досліджень.
Те саме стосується і тематичного розмежування. 

Проаналізувавши основні вектори сучасного театрознавства Ук -
раїни, можна виявити деякі ознаки, котрі характеризують стан сучас-
ної науки про театр, і зробити певні висновки. 

1. Представлені на сторінках фахових видань автори — здебільшо-
го люди, для яких театрознавство є фаховим пріоритетом. Аналіз актив-
ності трьох вікових груп (20–40, 40–60, 60 і більше) вказує на те, що сьо-
годні театрознавчі дослідження активно здійснюють переважно фа  хівці
у віці понад п’ятдесят років. Молодше покоління представлено здебіль-
шого працями, видрукуваними в період навчання в аспірантурі. 

2. Інша група авторів — це люди з філологічною освітою, для яких
театрознавство або стало фаховим пріоритетом, або межує з основ-
ним фахом; це також представники інших гуманітарних наук, для
яких інтерес до театру пов’язано або з особистісним мотивом (публі-
кації спогадів родичів — акторів, режисерів, сценографів тощо),
або опосередкованим (рецензії на книги тощо). 

3. Із загальної кількості разових і постійних авторів (159), дослід-
ження яких було видрукувано на сторінках фахових видань, майже
половина має наукові ступені і вчені звання (74), що свідчить про рі -
вень професійності авторів, який корелюється з віковим показни -
ком — понад сорок років. 

4. Вікові особливості і визначений здебільшого ще на початку на -
укової кар’єри інтерес до обраних авторами тем кореспондується
із колом тем, які домінують у працях українських театрознавців до -
слід жуваного періоду. 

5. З тематичної точки зору впродовж досліджуваного періоду без-
перечним лідером є історія українського театру (понад 80 відсотків
всіх зафіксованих досліджень).

6. Серед досліджень, присвячених історії українського театру,
най   біль шу кількість праць присвячено таким темам: історії україн-
ського дореволюційного театру (29 відсотків); життю і творчості Леся
Курбаса (32 відсотки); історії повоєнного театру і театру у діаспорі (12
відсотків); українській драматургії (9 відсотків); проблемам режисури
(12 відсотків); сценографії (6 відсотків). 

5. Близько 15 відсотків усіх проаналізованих праць присвячено
історії зарубіжного театру. 

6. Найменшу кількість — близько 5 відсотків досліджень — при-
свячено історії українського театру ІІ половини ХХ століття, загально-
теоретичним проблемам театру, організації театральної справи, теат-
рові ляльок. 
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7. Майже не досліджуються або взагалі не досліджуються такі те -
ми: шкільний театр; сучасний зарубіжний театр (включаючи сучасні
тенденції у галузі драмопису, сценографії тощо); іншомовний театр
на території України; питання методології роботи режисера, акто-
ра, сценографа тощо. 

8. Усі матеріали можна поділити за жанрами, серед яких доміну-
ють: історичні (зрідка — історико-теоретичні) дослідження; публіка-
ції документів з історії театру з коментарям; публікації документів
з історії театру без коментарів; рецензії на нові праці, книги; історич-
ні есеї. 

9. З точки зору методології, у працях українських театрознавців
домінують такі підходи та методи: історико-біографічний; культурно-
стилістичний; естопсихологічний; філологічний; еклектичний; дос -
лід ження історії термінів; синергетика. 

10. Отримані результати, з одного боку, свідчать про певну ста -
біль ність (з точки зору тематичної, жанрової і пріоритетів вікових
груп) у царині українського театрознавства; з іншого боку, як і раніше,
виявляють вплив театральної критики, з тенет якої останнім часом
все активніше намагається вивільнитися академічне театрознавство. 
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Олена МАЗНІЧЕНКО
кандидат мистецтвознавства

ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ
Н. Б. ЧМУТІНОЇ

Визначаючи принципи, за якими працювала Чмутіна як педа-
гог, потрібно, перш за все, зауважити, що їхньою основою була
співпраця зі студентами, втілення їхніх робіт у спільних проектах,
щонайбільш можливе використання творчого потенціалу кожного
учня. Водночас вона була дуже вимогливим та принциповим педа-
гогом, що давало можливість провадити справді результативну
педагогічну роботу, на вчаючи студентів повсякчас активної науко-
во-творчої діяльності. 

Однією з важливих рис, притаманних тому, хто працює у царині
мистецтва, є розуміння й використання у творчості усього різнома-
ніття культурних моделей однієї й тієї ж дійсності, і в цих моделях
важливим є не їхня подібність і тотожність, а своєрідність, що фіксує
авторське бачення світу. Чмутіна, навчаючи студентів своєї майстер-
ні послуговуватися таким різноманіттям, утім, також покладала за
принцип обумовлення діяльності не суб’єктивною сваволею худож-
ника, а, насамперед, об’єктивною невичерпністю самого культурного
тла, багатством його взаємозв’язків із суспільними, політичними,
історичними реаліями. 

Звісно, втілюючи у своїх та спільних зі студентами спорудах яск-
раві індивідуальні риси, але використовуючи також і на той час типо-
ві художні моделі, Чмутіна зосереджувала учнів на важливому зав-
данні — художньому узагальненні дійсності, у якому виражалася би
також своєрідність кожної окремої будівлі та втілювалися б наукові
напрацювання, що були на часі. У роботах представників школи Чму -
тіної головним рушійним принципом є пізнавальний, продуктивний
та мистецький підходи до проектувальної, творчої й наукової діяль-
ності, що свідчать про наявність сформованого стилю творчого мис-
лення як такого. 

З позиції методики навчання варта уваги характеристика мис-
лення, дана Дж. Джонсоном: ««проектувальник як система, що само-
організується». Проектна діяльність при цьому підході підрозділяться
на два рівні — пошук рішення і контроль (управління стратегією)»
[1, с. 69]. Як зазначав в урочистій промові у зв’язку зі своїм 85-річчям
американський архітектор Ричард Бакмінстер Фуллер, архітектор зай-
мається діяльністю зі «співорганізації усього з усім». Це властиво
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як ар хітектурній діяльності, так і творчості у інших видах мистецтва,
в яких працювали представники школи Чмутіної. 

До цього потрібно додати здатність Чмутіної виявляти та створю-
вати напрями перспективного руху в архітектурному мистецтві, ске-
ровуючи в них своїх учнів, та генерувати нові методи для розвитку
творчої й професійної діяльності. Така спрямованість Чмутіної має за
основу загальний принцип поєднання ширококультурних і світогляд-
них знань і установок, які вона передавала студентам, і котрі так
чи інак ше зачіпають методологічний арсенал відданого своїй справі
архітектора. 

Н. З. Дудник пише: «У сучасних умовах розвитку українського сус-
пільства необхідним є вивчення, критична оцінка і творче викорис-
тання духовних надбань минулого для розуміння новітніх феноменів
і процесів у соціокультурній сфері» [2, с. 4]. Перш за все, з культуроло-
гічної точки зору, це спонукає нас до пошуків можливостей розумін-
ня українського історико-педагогічного процесу, усвідомлення сутнос-
ті його внеску в розвиток теорії та практики світової педагогічної
діяльності. На сьогодні ми, отримавши значний спадок у цій галузі від
доби СРСР, повинні виокремлювати із нього те, що є ключовим і необ-
хідним для подальшого розвитку, у чому допомагають дослідження
знакових особистостей у культурно-освітній діяльності того часу.
Чмутіна досягла дійсно значних результатів у поєднанні принципів
використання духовних надбань історичного й архітектурного мину-
лого та сучасних архітектурних технологій. Про це може свідчити,
до прикладу, втілення разом зі студентами експериментального готе-
лю «Тарасова гора» у Каневі. 

Згадані принципи складають загальні норми педагогічної діяль-
ності при навчанні студентів творчим методам архітектора.
Творчість учнів Чмутіної забезпечена широким діапазоном знань
і навичок. Її студенти, натепер професіонали, добре орієнтуються
у сучасному культурному просторі й активно керуються адекватни-
ми сьогоденню цінностями і завданнями, у свою чергу формуючи
нові творчі й професійні методи, актуальні для перспектив розвитку
мистецтва в цілому. 

Також акцентуємо на повазі до історико-культурної спадщини,
котру Чмутіна ставила у один ряд із іншими найголовнішими при-
нципами митця. Нові завдання, окреслені новітнім часом й частково
вирішені учнями Чмутіної, не суперечать традиційним, історично
складеним, а доповнюють і розвивають їх. Чмутіній вдалося досягну-
ти дійсно великої міри відповідальності її школи перед минувщиною
та прийдешнім. 
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Ю. А. Щербяк, описуючи роль освіти в сучасних умовах швидкого
зростання активності процесів глобалізації і розвитку новітніх техно-
логій, зазначає, що «українська держава увійшла в третє тисячоліття,
взявши на озброєння нову гуманістичну парадигму освіти, спрямова-
ну на розкриття творчого потенціалу особистості, її самореалізацію»
[3, с. 2]. Така сучасна освітня парадигма несе, перш за все, культуро -
творче значення, оскільки у її основу покладено не тільки кваліфіко-
ване забезпечення високого рівню професійних знань, а й сприяння
духовному утвердженню людини в сучасному світі.

1. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование [Текст] /
Дж. К. Джонс. — М. : Мир, 1976. — 377 с. 

2. Дудник Н. З. Просвітницька діяльність та педагогічна спадщина Антона
Лотоцького (1881–1949 рр. ) : Дис. … канд. пед. наук / Дрогоб. нац. пед. ун-т ім. І.
Франка [Текст] / Н. З. Дудник. — Дрогобич, 2008. — 268 с. : іл. 

3. Щербяк Ю. А. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви
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Олена МАЙДАНЕЦЬ-БАРГИЛЕВИЧ
кандидат мистецтвознавства, доцент

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВА
Михайло Бойчук і Олександр Саєнко

У час пошуку новітніх творчо-методологічних підходів для по -
дальшого розвитку професійної художньої освіти актуальним є звер-
нення до практик формування і активної творчої діяльності мистець-
ких шкіл у вищих учбових закладах на початку ХХ століття. 

В Українській академії мистецтва, зокрема, професор Михайло
Бойчук у 1920-ті започаткував монументальну школу і за власною мето-
дикою за короткий час виховав цілу плеяду талановитих митців. Серед
них: Т. Бойчук, О. Павленко, І. Падалка, В. Седляр, С. Налепинсь ка. 

В основу педагогічного методу М. Бойчука було покладено осмис-
лення здобутків західноєвропейського мистецтва та світової культу-
ри, а головне — традицій українського народного мистецтва. Учитель
рекомендував не просто копіювати, а переробляти зразки давніх куль-
тур, аналізуючи їх, знаходити у будь-якому мистецькому явищі типо-
ві закономірності, закони побудови, характер ритму. «Зарисовка-ана-
ліз — це наше прочитання. Можна розглядати досконалий твір,
за      хоп лю ватись ним і зовсім нічого не знати, — наголошував профе-
сор. — Якщо розібрати його за допомогою зарисовки-аналізу, почи-
наючи від зв’язку основних елементів, відкриваючи закони його ком-
позиційної побудови, можна прочитати безліч премудростей, яких
не дадуть нам цілі томи теорій» [1]. 

Також педагог дозволяв студентам використовувати класичні
ком позиційні схеми, відточені упродовж віків, з їхньою монумен-
тальністю, гармонійною ритмікою. У межах таких композиційних
схем молоді митці могли вільно виявляти себе, виказувати свої мож-
ливості та уподобання. 

М. Бойчук впроваджував ідею про переваги колективної творчос-
ті перед індивідуальною, вважаючи колективну форму хоча й тимча-
совою, проте співзвучною часові. «У колективному пошуку виника-
ють досягнення, з’явиться вміння і знання. Індивідуальність сама
про явиться, коли митець визріє» [2]. 

Крім засвоєння принципів монументального мистецтва, вивчен-
ня техніки фрески, професор націлював студентів на розробку націо-
нальної тематики, де переважали теми селянського життя, зокрема
праці на землі, збирання врожаю, образи селян. 

Бойчук і його учні творили новий «національний стиль» — стиль
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синтетичний, що базувався на національних витоках і досягненнях
світової художньої спадщини, насамперед, європейської. Цей стиль
поширювався на різні види мистецтв: розпис кераміки, художні тка-
нини, графіку, плакат, монументальне та агітаційне мистецтво. 

До учнів Михайла Бойчука належав і Олександр Саєнко, який 1920
року вступив до Української академії мистецтва. Перші роботи сту-
дента позначені відчутним впливом педагогічних настанов Бойчука.
Ці роботи вражають чіткою побудовою композиції, монументальним
трактуванням форми, світлим чистим колоритом, розробкою різних
українських жанрових сцен, ліричністю. 

У невеликих акварелях Саєнка «Чоловік у полі», «Жінка в хаті»,
«Рубає дрова» (усі — 1920), «Українська родина», «Місить тісто» (усі —
1921), графічних композиціях «Пиляють дрова», «Пастушка і вівці»
(1922) представлені образи українців, їхні життя і побут. Саєнко, під
враженням розписів Луцьких казарм, виконував свої композиції для
фресок, які мали аркоподібну форму. В цих творах автора більше ціка-
вить виразність композиції, гра ліній, що відтворює сюжет. Зокрема,
в ескізі до фрески «Пиляють дрова» митець передає пластичною мо -
вою процес пиляння. Основний персонаж — людина в дії, на ній кон-
центрується увага. 

Знаковою серед ранніх творів Саєнка є композиція «Збирання
уро жаю» (1920) — звернення до однієї з програмних тем студентів
Бойчука. Багатофігурна композиція вирішена за принципом горизон-
тального фриза. «Твір нагадує своєрідний, сюжетний орнамент,
де простежується ритмізована в’язь дерев і фігур, які плавно перетіка-
ють одне в одне. Обличчя збиральниць не деталізовані, а подані умов-
но; фігури наближені до силуетного зображення, що надає певного
декоративного ефекту композиції. Одяг оздоблений характерними
українськими узорами» [3]. 

Автор досить умовно, орнаментально, але лаконічно і впевнено
заявив про свої можливості щодо композиційного вирішення теми,
ба зованого на традиціях старої фрески, колористичного творення об -
разу. Робота позначена рисами індивідуального стилю. 

У картоні до фрески «Вшанування запорожців» (1920) Саєнко роз-
робляє ціле дійство — вшанування переможців-козаків. Загалом у цій
композиції, більш складній за дією, можна виділити такі основні при -
н ципи монументального мистецтва: відсутність другорядних дета-
лей, лаконічне висловлювання думки, ідеї твору, узагальнення вели-
ких площин, мас, особливо урочистий ритм, локальність колориту,
мажорність звучання твору. 

У цих ескізах до фресок Саєнко поєднав художнє бачення власне
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і своїх учителів: Бойчука — у творенні монументальної форми, побу-
дові фрескової композиції, а також канонічної схематизації та орна-
ментальності і декоративності Василя Кричевського. 

До відтворення сцен із сільського життя можна віднести серію
акварелей — «Вівчар», «Пасе гусей», «Відпочинок» (усі — 1922). Компо -
зиції побудовані на округлих лініях, що надають їм мелодійності
та особливої виразності. Ці твори є продовженням і осмисленням
Саєнком педагогічної системи Бойчука і водночас формуванням влас-
ного стилю. 

У творчості Саєнка є чимало портретів: «Жіночий портрет» (1922),
«Жіночий портрет» (1924), «Дівчина з квіткою» (1925). Автор намага-
ється створити узагальнений образ жінки, що могла б стати уособлен-
ням українського типажу. 

Академік О. Федорук пише про засвоєння принципів школи
Бойчука: «Творчість О. Саєнка органічно входить в естетику бойчукіз-
му. Адже вона має генетичну спорідненість з народною культурою,
її поетикою, мелосом, монументальністю форм, орнаментальністю
площин» [4]. 

Заснована Бойчуком національна школа монументального
мистецтва залишила помітний слід в історії художньої культури
й донині привертає увагу митців як визначне явище української
образо творчості, а також є яскравим прикладом для сучасної ху дож -
ньо                  -пе дагогічної освіти. 
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Дар’я МЕТЕЛЬНИЦЬКА
аспірантка ХДАДМ

ПУБЛІЦИСТИКА АНАТОЛЯ ПЕТРИЦЬКОГО 1920–1950-х

Анатолій Галактіонович Петрицький був не лише видатним теат-
ральним художником, графіком та живописцем, а й громадським діячем.
Починаючи з 1920-х, він активно публікується у періодичній пре сі.
Митець ніколи не залишався осторонь від тих сус пільно-політичних про-
цесів, які зумовлювали зміну специфіки тогочасного мистецтва. У Харкові
в 1920-1930-х Петрицький співпрацював у журналах «Лі те ра турний ярма-
рок», «Нова генерація», був художнім редактором «Чер воного перцю». 

У 1920-1930-х у виданнях точилася дискусія стосовно творчого ме -
тоду М. Бойчука та його школи. Петрицький відзначав, що бойчукісти
чужі йому «формально і тематично»; що «відчуває огиду до фрескової
стилізації ікон», розмірковуючи про бойчукізм як явище. Від чу ва єть -
ся, що у публіцистиці художник прагне проаналізувати шляхи мис-
тецтва свого часу, окреслити особливості власного методу. 

Петрицький гадає, що нові мистецькі форми мають всотуватись
у художницький світогляд того чи іншого митця, але потім трансфор-
муватися у якісно інший бік в залежності від поставлених завдань.
Зокрема, автор наводить власне бачення важливості існування в мис-
тецькому процесі «альтернативних» по відношенню до академізму
творчих угруповань, оскільки сам пройшов цей шлях. Своїх безпосе-
редніх учителів по ВХУТЕІНу (Древіна та Удальцову) художник нази-
ває «формалістами», а проте твердить, що пошук нових форм, відхід
від чистого академізму дав йому можливість створити низку цікавих
з технічної точки зору робіт. 

Складається враження, що майстер коливався у своїх поглядах,
тому що, дотримуючись магістралі, яка спрямовувалась на опануван-
ня реалістичної моделі, він застосовував художній апарат модернізму.
Панівна на той час тоталітарна ідеологія вимагала відходу від будь-
яких «формалістичних» проявів. А проте, сам Петрицький розумів
та відчував необхідність модернізації форми своїх робіт. 

Найгрунтовнішими є статті Петрицького, що присвячуються
театральному мистецтву («Чи потрібна кому опера?» (1929); «Офор -
млення сцени сучасного театру» (1930); «Під знаком глибокої ідейнос-
ті» (1948); «Стверджувати красу: Роздуми про покликання художника
театру» (1963) тощо). Тут художник виявив себе не просто як один
з найсильніших театральних декораторів першої половини ХХ століт-
тя, але й як теоретик театру, прискіпливий знавець цієї галузі. 
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Автор уважав, що доля митця, який поєднує у своїй творчості
станкове мистецтво та роботу у царині театральної декорації
є складною через різницю двох специфік, розуміючи відмінність те -
атру та малярства (називаючи їх «діаметрально протилежними
мис тецтвами»), твердячи, що театр — це інженерія, залежна від
сцени, приміщення, режисера, електромеханіка тощо. А маляр -
ство — це творчість, де ти сам за себе несеш відповідальність. Поза
тим, майстер усвідомлює необхідність різновекторності творчого
ба чення художника театру. 

У декількох своїх публікаціях митець осуджує в рамках театраль-
ного мистецтва в цілому і театральної декорації, зокрема, надмірний,
невиправданий естетизм; формальне експериментаторство; відсут-
ність у митця театру цілісного режисерського бачення загальної ком-
позиції спектаклю. Звісно, Петрицький закликає до розвитку гострої
критичної думки, до аналізу роботи театрального декоратора. Заклик
до пошуку нових форм у театральному мистецтві для майстра суго-
лосний з «механізованими та індустріальними формами», процес
шукання яких «аж надто повільний». У своїй публікації «Оформлення
сцени сучасного театру» (1930) в журналі «Нова генерація» Петриць -
кий проводить цікаву аналогію між процесами виробництва та еко-
номіки і формами побуту і мистецтва. На його слушне міркування,
зміна виробничих процесів неодмінно позначиться на мистецтві.
На прикладі роботи Попової та Мейєрхольда, Петрицький доходить
висновку про те, що їхня діяльність послужила трампліном до нового
розуміння театральної декорації, до «зняття з кону полотна і фарби».
Адекватним часу (1930-м рокам) оформленням Петрицький вважає
машину, збудовану з органічних зв’язків, скомпоновану з «режисер-
ського та малярського матеріалів»; з актора, речі і речей, пов’язаних
механікою з рухом і розвитком дії та гри актора. 

Яким же має бути метод роботи над театральної декорацією з точ -
ки зору Петрицького? По-перше, нагальну потребу митець вбачає
у впровадженні до вистави елементів, що підлягають механізації. По-
друге, провокування глядача до якісно нової мистецької оцінки сце-
нічного дійства, не з позиції «красивості-барвистості» (за виразом
Петрицького? «абстрактного кольору і світла»), а з точки зору сприй-
няття функціональної настанови сценічних речей — життєвих форм,
скомпонованих у функціональну машину для сценічної гри. По-третє,
художник наголошує на тому, що слід позбутися псевдо-конструкцій
(як зайвого декоративного нагромадження форм), що заплутують сенс
та логіку функціональної побудови оформлення. 

В одній зі статей («Чи потрібна кому опера?» (1929), Петрицький
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наполягає на недоцільності існування опери в традиційному сенсі
цього слова, називаючи її «безглуздим ґатунком театрального мис-
тецтва». Це пояснюється автором наявністю «безпринципно-естетич-
них творів», а також зашкарублістю сюжетів на історичну тематику.
Петрицький пропонує замовляти лібрето людям, що «відчувають су -
часне биття індустріального урбаністичного пульса». 

Отже, спектр проблем, висвітлюваних Петрицьким в періодичній
пресі, є досить широким. Він намагався тримати руку на пульсі подій
мистецького життя, зарекомендував себе як палкий шукач власного
творчого методу і шляху в мистецтві, намагаючись теоретично об -
ґрунтувати власні погляди на мистецтво. Часом митець був різким
у формулюваннях стосовно сучасних йому явищ мистецтва, як укра-
їнського, так і зарубіжного. 
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Василь МОТУЗ
здобувач КНУ імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ПРОТОІЄРЕЯ ПЕТРА ЛЕБЕДИНЦЕВА
У ПОШИРЕННІ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКОЇ ОСВІТИ

Історія освіти на українських землях упродовж багатьох століть
тісно пов’язана з діяльністю церкви. Одним із основних напрямів
культурницької діяльності Православної Церкви в Україні була її ос -
вітня діяльність. Вона виявлялася передусім у створенні великої кіль-
кості освітніх закладів. Саме школи граматики, церковно-приходські
школи, бурси та духовні семінарії свого часу відкрили шлях у світ
знань для більшості українців. Ці перші навчальні заклади формували
й церковний соціум, в якому учні розвивались як особистості. Але вод-
ночас церква стикалась з величезними труднощами та перешкодами
під час налагоджування при храмах навчання. До переліку цих пере-
шкод можна віднести слабкий культурний рівень селян, які не ро зу -
міли значення освіти для виховання дітей та протидію поміщиків і чи -
новників на місцях, а також проблеми матеріального характеру. 

Діяльність Петра Гавриловича проходила в межах експеримен-
тального проекту церковної та світської влади Київщини, в якому
передбачалась спроба перекласти клопоти з відкриття шкіл на плечі
міс цевого духовенства [5, c. 67]. Для реалізації даного проекту Київ сь -
кий митрополит Ісидор дав розпорядження всім парафіям Київської
єпархії відкривати парафіяльні школи [7, c. 325]. Для реалізації цього
розпорядження потрібна була людина, яка змогла б це зробити най-
більш ефективно. Лебединцев був ідеальним кандидатом для втілен-
ня ініціатив з відкриття мережі шкіл, перш за все, завдяки своєму
авторитету. 

Слід зауважити, що в першій половині XIX cтоліття уряд робив
спроби посилити роль духовенства і церкви в цілому стосовно справ
освіти населення. Дослідження цього питання не можна розглядати
у відриві від загальних тенденцій освітянської сфери. Таке тверджен-
ня ми обґрунтовуємо кількома причинами: 1) ініціатива Лебединцева
дала поштовх відкриттю церковно-приходських шкіл на всій терито-
рії Російської імперії [1, c. 103–104]; 2) сама подія стала наріжним каме-
нем для суперечок між церковною та світською освітою на предмет
того, кому саме належить ініціатива відкриття шкіл — церковній
чи світській владі [3, c. 727–728]. 

Упродовж першої половини ХІХ сторіччя неодноразово виникали
спроби перекласти на сільське духовенство турботу про освіту селян.
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У 1841 році навіть був виданий Статут духовних консисторій, згідно
з яким єпархіальним архієреям було доручено залучати духовенство
до елементарної освіти селян в межах правил навчання в парафіяль-
них училищах затверджених 1828 року. Причини таких спроб поляга-
ли у ідеологічній площині — царська влада хотіла, щоб Православні
парафіяльні школи були противагою впливу поляків, які починали
відкривати школи з таємною католицькою освітою, що процвітала
на Правобережжі України. Така освіта була заборонена законом, але
викорінити силою її не вдавалося. До таких шкіл потрапляли й діти
православних селян, яких виховували там не лише в дусі польського
патріотизму, але й католицизму. І. І. Васильчиков зауважував, що
в деяких державних школах викладачами були «особи не підготовле-
ні до цього звання і в основному поляки місцевої шляхти». Звісно, міс-
цева та центральна влада не були в захопленні від такого стану справ.
Саме тому місцева влада, в особі генерал-губернатора Васильчикова,
провела своєрідний експеримент. Він узяв справу організації освіти
під власний контроль. Зокрема, першим його кроком стала пропози-
ція передати справу освіти селян парафіяльним священикам. Власне,
на хвилі цих процесів і з’явилась можливість втілити в життя ініціа-
тиви П. Лебединцева. Відзначимо, що Київський генерал-губернатор
не був піонером в організації церковно-приходської освіти. Тож у 1859
році київський митрополит Ісидор (Нікольський) видав розпоряджен-
ня, щоб у всіх містах і селах, де немає шкіл, вони були відкриті у бу -
динках священиків, якщо не буде інших приміщень [5, с. 56]. 

Архівні джерела засвідчують, що держава схвалювала поши-
рення духовної освіти лише теоретично, не надаючи відчутної мате-
ріальної підтримки. Справа підтримки духовної освіти в цій ситуа-
ції цілком лягала на плечі місцевих громад та чиновників. Як ми
вже згадували вище, відкриття церковно-приходських шкіл в цей
період було справою нелегкою. Зокрема, через відсутність стабіль-
ного фінансування та брак кваліфікованих педагогічних кадрів
серед священників. 

У 1859 році Лебединцев отримав від митрополита Арсенія (Мос -
квина) доручення відкрити парафіяльні школи у Білій Церкві, яка бу -
ла заселена переважно поміщичими селянами. Лебединцев розумів,
що відкриття шкіл у місті, в якому налічувалось 80 000 населення, бу -
де позитивним фактором для розвитку освіти в регіоні. Для реалізації
даного проекту Київський митрополит Ісидор дав розпорядження
всім парафіям Київської єпархії відкривати парафіяльні школи
[7, с. 326]. Для того, щоб краще зрозуміти переваги, які були у Лебе дин -
цева відносно інших священиків, візьмемо за основу таблицю, скла-
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дену А. Г. Степаненко у статті про «Київський почин» протоієрея Пет -
ра Гавриловича Лебединцева [7]. 

Перша школа була відкрита 24-го листопада (7 грудня за новим
стилем) 1859 року. З усього містечка на навчання прийшли лише
17 школярів з батьками. Було продемонстровано півгодинний урок
вивчення абетки, який сподобався як учням, так і їх батькам. Мето -
дика викладання Лебединцева, його люб’язне ставлення до учнів
дали свої плоди. І за 5 днів кількість учнів училища зросла з 17 до 50
осіб. 

Завдяки згаданим вище чинникам освіта в Білій Церкві продов-
жувала розвиватись. У травні 1860 року в 1-й школі навчались —
43 учні, у 2-й — 14, у 3-й — 9, а в 4-й — 29 [4, с. 393]. 

Дослідник В. Перерва зауважив, що церковно-приходські школи,
які були відкриті Петром Лебединцевим, відрізнялися від своїх попе-
редниць. До цього часу церковно-приходські школи відкривались епі-
зодично, без регулярного навчання. Білоцерківські ж школи були при-
кладом цілої системи постійно діючих шкіл з розробленою про   грамою,
стабільним приміщенням, вчителями та регулярним навчальним про-
цесом [6, с. 73]. 

Результатом відкриття білоцерківських шкіл стало розширення
мережі освітніх закладів по всьому південно-західному краю. Вже
у 1862 р. у Київській губернії налічувалось 1335 шкіл, а в 1863 — 1370.
Ініціатива Лебединцева набула широкого розголосу не лише на тере-
нах України, а й по всій російській імперії. У 1860 році імператор Олек -
сандр ІІ звернув увагу вищих чиновників на дану ініціативу й наказав
надавати йому щомісячні звіти про стан справ у церковно-приход-
ській освіті [2]. 

Таким чином, ініціатива Петра Лебединцева справила величез-
ний вплив на подальший розвиток освіти не лише в регіоні, а й
по всій імперії. З іншого боку, важливим чинником для успіху «лебе-
динцевських ініціатив» було те, що в її реалізації були зацікавлені
як світська, так і церковна влада. Тож можемо стверджувати, що П. Ле -
бе динцев виконував своєрідне замовлення влади, й тому йому було
значно легше, ніж іншим священикам, особливо в сільських парафіях,
вирішувати питання адміністративного характеру. 

1. Булашев Г. Обзор деятельности по народному образованию Арсения
(Москвина), митрополита Киевского и Галицкого [Текст] / Г. Булашев // Народ -
ное образование. — 1894. — Кн. 4. — С. 88–117. 

2. История православной церкви в ХІХ в. [Текст] / Сост. С. Г. Рункевич и др.
— М., 1998. — 357 с. 
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3. К. Ц. [Феофан Лебединцев]. Движение народного образования в Юго-
западном крае [Текст] / К. Ц. // Киевская старина. — 1884. — Т. 9. — С. 725–731. 

4. Лебединцев П. Открытие первых школ в Киевской губернии [Текст] / П.
Лебединцев // Киевские епархиальные ведомости — 1864. — № 12. — С. 393–397. 

5. Перерва В. Церковні школи в Україні кінця ХVIII — початку ХХ ст. : забу-
тий світ [Текст] / В. Перерва. — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2014. —
576 с. 

6. Перерва В. Історія шкільництва в містах і селах Київщини ХІХ — почат-
ку ХХ ст.  [Текст] / В. Перерва. — Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2008. —
672 с. 

7. Степаненко А. В. «Киевский почин» о. Петра Лебединцева: Попытка
микроисторического анализа [Текст] / А. В. Степаненко // Проблеми історії
України XIX — початку XX ст. — К., 2008. — Вип. 15. — 325 с. 

Роль протоієрея Петра Лебединцева у поширенні церковно-приходської освіти



Петро НЕСТЕРЕНКО
завідувач лабораторією НАОМА,

кандидат мистецтвознавства, доцент

СУЧАСНІ ВЕКТОРИ МИСТЕЦТВА КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ
На прикладі творчої акції «Мистецтво молодих»

Всеукраїнська художня виставка творів випускників художніх
навчальних закладів IV рівня акредитації «Мистецтво молодих» при-
ємно вразила загальною культурою експозиції, тактовністю подачі
графічних матеріалів, елегантним дизайном. Представлені роботи
свідчили про розмаїття творчих знахідок, оригінальність індивідуаль -
ностей митців. Цікаво було спостерігати широку палітру творчих упо-
добань, стильових, пластичних, колірних, фактурних пошуків. 

Графічне мистецтво в Україні займає одне з чільних місць серед
інших видів образотворчого мистецтва. Серед розмаїття графічних тво-
рів, які представляли всі напрямки розвитку цього мистецтва, важ ливе
місце займала книжкова графіка. Вона органічно вписалась у загальне
русло експонованих на виставці творчих робіт. Її представили в експо-
зиції два виші — київський і харківський. Від Харківської державної ака-
демії дизайну і мистецтва експонувалися дипломні роботи на здобуття
ОКР «Спеціаліст» Чистотіної Євгенії за темою «Ілюстрації до книги С. Ла -
герльоф «Чудова подорож Нільса Холь бер сона з дикими гусьми» (2012.
Папір, офорт) та Сафіної Ксенії «Ілюстра ції до книги М. Фрай «Прості
чарівні речі» (2011. Комп’ютерна графіка). Керівник обох дипломних
робіт — доцент І. Яхін. Значно потужніше представила книжкову графі-
ку Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
Їй цілком заслужено належить чільне місце у цій галузі, тому саме робо-
ти дипломників НАОМА привернули нашу увагу. 

Графічне відділення академії складається з трьох майстерень —
двох вільної графіки під керівництвом професорів М. Компанця і
А. Че бикіна та книжкової графіки — професора Г. Галинської. «Твор -
чість випускників майстерні останніх десятиліть багато в чому є ви -
значальною не тільки для сучасної української графіки, а й образот-
ворчого мистецтва в цілому» — стверджує художник-графік Віктор
Кириченко [1]. Навчальний процес в академії будується на глибинних
традиціях, на базі класичних засад академічної школи, збагачених
досягненнями у науці і технологіях. Упродовж років композицію кни -
ги в київському навчальному закладі викладали відомі митці В. Касі -
ян, І. Плещинський, М. Попов, А. Середа, В. Чебаник, Г. Якутович. З 1993
року майстерню книжкової графіки очолила Галина Іванівна
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Галинська, нині заслужений діяч мистецтв України. У 1966 — 1972 ро -
ках її вчителями на графічному факультеті Київського художнього
інституту були В. Касіян і В. Чебаник. Вихованці майстерні Г. Галин -
ської активно займаються творчою роботою, плідно працюють у ви -
давництвах, беруть участь у різних художніх конкурсах, виставках
не лише в Україні, а й за її межами. 

На виставці творів випускників художніх навчальних закладів IV
рівня акредитації «Мистецтво молодих» було представлено кращі
роботи випускників НАОМА 2011–2014 років. Тверітіна Юлія проілюст-
рувала українську народну казку «Кобиляча голова» (авторська техні-
ка, 2011). На виставці було представлено 16 ілюстрацій, надрукованих
на полотні в два ряди. Під кожною з них гравіровано текст у три рядки
в дві колонки. Він тут виконував другорядну роль, допомагаючи гля-
дачу визначитись з тим, що відбувається із зображеними, ніби в кіне-
матографічному процесі, героями казки. Виявивши неабияку схиль-
ність до японської гравюри, Ю. Тверітіна також занурилась у гли бинні
витоки не такого й простого казкового світу, як це може здатися
на перший погляд. Вона продемонструвала науковий підхід до наївної
казкової оповіді й створила, за В. Я. Проппом, модель сюжетного син-
таксису чарівної казки у вигляді лінійної розповідної манери, яка роз -
криває функції діючих осіб. Віртуозна манера виконаних гравюр ста -
ла можливою лише через наполегливу працю. 

Рейда Катерина теж працювала над українською народною каз-
кою — «Сім братів-гайворонів» (тонований папір, гуаш, олівець, 2011).
Оглянувши її композицію з п’яти частин, не одразу розумієш, що це
ілюстрації до казки. Перед нами потужно постає своєрідний Космос,
всередині якого дівчинка, яка «кинула волів пасти та й пішла по світу
шукати братів». Слово «Космос» має багато визначень, серед яких є й
такі, як світоворення, світ, убрання, прикраса, краса тощо [2]. До свого
Космосу К. Рейда йшла через демонстрацію свого власного нового
світу із власних джерел і власних сил. В цьому їй допомогло звернен-
ня до власного зібрання автентичних вишивок. Це був підхід до казки
як первинної системи обряду ініціацій. 

Денисова Тетяна створила ілюстрації до твору «Подорож ученого
Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожан -
ську Швейцарію» (папір, лінорит, монотипія, 2012). За дещо грубува-
тою манерою її гравюр криється наполеглива праця, за якою стоїть
бажання додати більш тонкий штрих, а частіше — прибрати щось
зайве з цього аркуша, досягаючи виразної лаконічності або гротескної
загостреності образу. Важливе значення має в ілюстраціях шрифтове
наповнення композицій, яке складає з образом одне ціле. 
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Ілюстрації Дорошенко Поліни до української народної казки
«Вовк та вовчиця» (мішана техніка, 2013) не залишили нікого байду-
жими. Їхні «портрети» виконані в експресивній манері, демонструва-
ли доброзичливе плакатне вирішення. Насправді ж вовк — це символ
зла, жадібності, жорстокості, лицемірства, брехні, кровожерливості.
Разом з тим, він був також символом доблесті, честі, мужності у рим-
лян та єгиптян. У багатьох міфологіях асоціювався з богом війни або
вождем дружини, був родоначальником племені. Українська казка
вважає вовка сміливим та небезпечним звіром, що має дар знищува-
ти чортів [3]. Чи не тому всі бажаючі із задоволенням гортали автор -
ську книгу-макет в пошуках істини. Її сторінки складалися з трьох
частин, гортати їх було справжньою насолодою. 

Павленко Дар’я — автор циклу ілюстрацій до роману-детективу
для дітей С. Таска «Таємниця рудого кота» (папір, змішана техніка,
2014). Кіт (кішка) у «Словнику символів» постає як символ доброго
духа житла; незалежності; зла, диявола, відьми; темряви і смерті;
охоронця малої дитини; шкідливого ласуна [4]. Тут для художниці
було широке поле для вирішення багатогранних образів Кота-детек-
тива. Виразні, соковиті малюнки, виконані чорною тушшю, вдало
доповнені кольоровими плямами, що надає гостроти й експресив-
ності ілюстраціям. 

Як бачимо, випускники академії демонструють широку палітру
виражальних засобів, сміливо експериментують, шукають нові фор -
ми і засоби виразності. Індивідуальний підхід до кожного дипломного
завдання демонструє схильність молодих графіків до експерименту-
вання, пошуку нових технік, технологій, засобів художньої виразнос-
ті. Варто зазначити, що програмою викладання передбачений підхід
до книги як цілісно організованої системи з усіма елементами худож-
нього оформлення і створення художнього образу видання, до якого
входять розробка та виготовлення виразного ілюстративного ряду. 

Важливу роль в НАОМА відведено академічному рисунку як базо-
вій нормативній дисципліні вищого навчального закладу. Якісне
співвідношення навчальної та творчої складових в академічному ри -
сунку є тим нагальним питанням методології, яке постало сьогодні пе -
ред вищою художньою освітою. Про це свідчать нагороди, отримані
студентами майстерні оформлень та ілюстрацій Г. Галинської на кон-
курсі рисунка (культурологічний соціальний проект «КОД»: Культура.
Освіта. Духовність) — I премія Лесів Катерина, V курс і III премія —
Комарова Аліна, IV курс. 

Особливої ваги в сьогоденні набувають ілюстровані книжки для
дітей та юнацтва. Сучасна книга має захищати свою конкурентоспро-
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можність перед комп’ютером, якому найчастіше віддають перевагу
діти. Тому вона повинна бути не лише високохудожнім твором мис-
тецтва, а й доступною за ціною для широкого загалу. Ціноутворення
ж, як відомо, напряму залежить від накладу видань. 

1. Кириченко В. Експеримент. Пошук. Нові техніки [Текст] / В. Кири ченко //
Образотворче мистецтво. — 2006. — № 3. — С. 5. 

2. Космос // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. [Текст] / Гл. ред.
С. А. Токарев. — М. : Сов. Энциклопедия, 1992. — Т. 2. — С. 9. 

3. Словник символів [Текст] / О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. І. Пота -
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Наталія НІКОЛАЙЧУК
декан Київської дитячої Академії мистецтв,

народний художник України

МЕХАНІЗМ ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВ
КОМПОЗИЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ
У СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ

Композиційна діяльність і розумові процеси, що безперервно су -
проводжують творчу роботу, складають проблемологічне поле, у сис-
темі якого лежить розуміння поняття «композиційне мислення» і ус -
відомлення його як сфери, де перетинаються професійно-художні
і об разно-естетичні проблеми. Всі ці фактори — творчість, сприйнят-
тя, здібності, індивідуальність, самостійність — є основоположними
для формування творчої особистості майбутнього художника. Тільки
ті, хто володіють системою композиційного мислення, можуть пано-
рамно бачити оточуючий світ, здатні до справжньої мистецької про-
фесійності. 

Розрізняють суб’єктивні та об’єктивні чинники впливу на розви-
ток композиційного мислення в системі художньої освіти. Автори су -
часних наукових досліджень акцентують виключне значення внут-
рішнього суб’єктивного світу людини для процесів її розвитку. Вони
розуміють внутрішній світ як індивідуально-інтерпретований, емо-
ційно-насичений, усвідомлюваний через діалогічне спілкування з ре -
альними суб’єктами комунікації зовнішній світ, що набуває для осо-
бистості різних рівнів значущості, цінності. 

Однією з важливих особливостей творчої індивідуальності є ак тив -
ний дійовий характер людини, що має свою позицію, обирає власну стра-
тегію взаємодії різних структурних компонентів. Таку позицію допомагає
формувати опанування навичками композиційного мислення. 

Проблема розвитку композиційного мислення лежить у розши-
ренні інтегрованих взаємозв’язків у системі художньої освіти. Пред -
мет композиційного мислення повинен розглядатися комплексно
не лише художниками, а й філософами, педагогами, психологами,
куль турологами. Таке глобальне охоплення проблеми дозволяє вирі-
шувати питання впливу композиційного мислення на формування
майбутнього художника. 

У системі художньо-естетичного становлення творчої особистості
вагоме значення має вивчення композиції, оскільки вона взаємо-
пов’язує усі засоби образотворчого мистецтва і є «найзмістовнішим
компонентом художньої форми». 
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Цілісність сприйняття в художній творчості — це не фіксація,
тобто, те, що сприймає художник, а і те, як він розуміє те, що сприй-
має. Композиційне мислення вбирає в себе і емоційно-чуттєве сприй-
няття, і логічне мислення, в якому пам’ять і досвід ґрунтуються на ви -
вченні традицій, законів, канонів попередніх епох, кращих зразків
сві тової і національної культури. Закони композиції мають об’єктив -
ний, загальносвітооглядний характер, тому вони мають фундамен-
тальну дію в системі вивчення мистецтва. 

Закони образотворчості суголосні композиційній гармонії ан -
самблю, матеріалу, тектоніки. При цьому засоби виразності — це своє-
рідний творчий почерк. А почерк може бути різним. Тому слід пояс-
нювати учням і студентам у системі художньої освіти, що створити
нову ідею, новий образ — це не просто поміняти почерк. Над творчою
особистістю завжди тяжіє страх втрати власного почерку. Ця опози-
ційність, зумовлена, з одного боку, необхідністю змінюватися, шукати
нові шляхи і відкривати нові горизонти, а з іншого — потребою збе-
регти власну індивідуальність — становить своєрідний основний
творчий код людини. Творча людина мусить слідкувати за тим, з якою
частотою вона змінюється, на які подразники реагує, тобто бути в пер-
манентному стані самокритики. Мистецтво не відображає реальність
фотографічно. У образотворчому мистецтві превалює система графіч-
ного символічного бачення, і коли художник обирає не живописну,
а іншу — фотографічну мову, це завжди помітно. Сучасний художник
може використовувати широкий спектр виражальних засобів. Тому
є закони виразності, є види, жанри — вся ця структура закладається
у художній освіті з самого початку. Якщо є задум, якщо є знання зако-
нів побудови твору, то може бути й особливий авторський твір, і влас-
на художня мова. Але оскільки скульптор не може створювати окремо
праву і ліву частину твору, так само, як гончар повинен навчитися
бачити урівноваження руху, вміти «кидати грудку глини на центр» —
так само і в живописі своєрідним рівнем гармонізації простору є здат-
ність до композиційного мислення. 

Для кращого засвоєння учнями системи композиційного мислен-
ня нами пропонується механізм, що має умовну назву «система руки».
Загальновідомо, що працюючи руками, людина розвиває не лише
моторику, а й почуттєво-емоційну, інтелектуальну сферу. Тобто, вияв-
ляється, що все написано на руці. Великий палець — то академічна
підготовка, знання законів, правил, традицій. Вказівний — живопис,
середній — декоративно-ужиткове мистецтво, безіменний — скульп -
тура, мізинець — графіка. Приводячи в рух всю руку — отримуємо
інструмент для творчої реалізації ідей і задумів. Такий механізм
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покладено в основу розробки експериментальних навчальних планів
Київської дитячої Академії мистецтв для дітей віком з шести років.
Ця система працює і забезпечує можливість власної індивідуальної
творчої реалізації дитини, яка володіючи необхідними знаннями, має
право обирати матеріал і виражальні засоби і має можливість ціліс-
ного сприймання художнього твору. 

Таким чином, розвиток композиційного мислення забезпечує
майбутньому художнику правильний візуальний порядок, формує
цілісну образотворчу систему, засновану на аналогіях та асоціаціях,
дає розуміння того, що світ мінливий і різний. 

Н а т а л і я  Н і к о л а й ч у к



Лілія ПАСІЧНИК
молодший науковий співробітник

ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО» В УКРАЇНІ 

Підготовка майбутніх майстрів-ювелірів упродовжі різних куль-
турно-історичних етапів в Україні здійснювалася в умовах династій-
ної передачі майстерності, індивідуально-ремісничого учнівства,
цехового навчання, підготовки золотарів в артілях, на фабриках, заво-
дах та в навчальних закладах професійно-технічної освіти [1, с. 12]. 

Розвиток художньої освіти у сфері ювелірного мистецтва протя-
гом XX століття відбувався в надзвичайно складних умовах, за повної
відсутності на теренах України навчальних закладів відповідного
профілю [2, с. 53]. 

На території України в середині XX століття функціонували відді-
ли художнього металу в декількох навчальних закладах середнього
кваліфікаційного рівня — у художніх училищах у м. Вижниця, Вінни -
ця та Ужгород, а також у Косівському технікумі народного мистецтва
та Львівському художньому училищі імені Івана Труша. Створені на -
прикінці XX століття кафедри художнього металу в різних вищих на -
вчальних закладах (Львівська національна академія мистецтв, Ко -
сівський державний інститут прикладного мистецтва, Ужгородський
художній інститут та ін.) передбачали навчання ювелірному мистец -
тву в контексті загального вивчення художньої обробки металу (деко-
ративно-архітектурного ковальства), проте окремої спеціалізації
з ювелірного мистецтва в жодному з них так і не було створено. Це,
на нашу думку, окрім іншого, спричинено також відсутністю чіткого
розподілу та градіювання широкої спеціалізації обробки металу
на два окремі автономні напрями: архітектурно-декоративний та ка -
мерно-ювелірний. Унікальним позитивним явищем було майже деся-
тирічне навчання за індивідуальною програмою (та за ініціативи) ви -
кладача, художника-ювеліра В. Шоломія окремих студентів у Львів ській
національній академії мистецтв [3]. Нині в Україні зареєстровано
та функціонують декілька вищих навчальних закладів різних рівнів
акредитації та спеціалізованого спрямування, навчальні заклади се -
ред нього акредитаційного рівня (як правило, при вищих художніх
навчальних закладах), а також професійно-технічні освітні заклади,
спеціалізації яких пов’язані з обробкою металу. 

Аналіз діяльності існуючих кафедр та відділень навчальних
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закладів, де здійснюють фахову підготовку за спеціальностями в галу-
зі художньої обробки металу — як вищого освітньо-акредитаційного,
так і середнього рівня засвідчив наступне: в освітній сфері художньої
освіти України є один вищий художній навчальний заклад (III рівня
акредитації) — Київський державний інститут декоративно-приклад-
ного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, а також один з най-
давніших мистецьких освітніх закладів України в галузі ювелірного
мистецтва України — Вижницький коледж прикладного мистецтва
ім. В. Шкрібляка (II рівня акредитації), де було відкрито окрему спе-
ціалізацію з напряму ювелірного мистецтва [4]. Решта вищих нав -
чальних закладів здійснюють підготовку: художників декоративно-
прикладного мистецтва за загальним спрямуванням художньої
об робки металу із включенням вивчення ювелірного мистецтва
як складової (Львівська національна академія мистецтв, Косівський
інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської націо-
нальної академії мистецтв, Закарпатський художній інститут, Виж -
ницький коледж прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка); ди -
зайнерів ювелірних виробів (Мистецький інститут художнього
мо  делювання та дизайну ім. Сальвадора Далі, Інститут мистецтва
При карпатського національного університету імені Василя Сте -
фаника) чи фахівців професійно-технічного спрямування (Ровень -
ківсь кий факультет Луганського національного педагогічного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, Навчально-виробничий центр «Ака демія
ювелірного мистецтва»). 

Проблема підготовки художників ювелірного мистецтва комп -
лексна та багатогранна, вона потребує виокремлення, розробки та за -
твердження на державному рівні нових програм навчання, що перед-
бачають створення окремого вузькоспеціалізованого напряму, а не
вивчення ювелірного мистецтва в загальному контексті художнього
металу. 

До проблем реалізації змісту освіти у мистецьких закладах нале-
жить також вкрай складне матеріально-технічне забезпечення
кафедр декоративно-ужиткового спрямування, адже однією з особли-
во матеріаловитратних та енергомістких галузей є сфера обробки ме -
талів, що потребує спеціального інструментарію, обладнання та сиро-
вини [5]. 

З огляду на це, діяльність Київського державного інституту деко-
ративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
та Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкріб -
ляка є цінною та перспективною для розвитку сучасного ювелірного
мистецтва України [6]. 
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Олег ПЕРЕЦЬ
старший викладач Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

Сучасний український внутрішньополітичний стан стимулює
роз виток регіональної самобутності — риси, притаманної державним
утворенням європейського штибу, до яких тяжіє сучасна Україна, що,
у свою чергу, вимагає створення та вдосконалення художніх шкіл, які
презентують мистецькі особливості головних історико-етнокультур-
них регіонів країни. 

Після набуття Україною державної незалежності, від 1995 р. разом
із прославленими вищими мистецькими закладами у Києві, Львові
та Харкові готує фахівців художньої кераміки кафедра образотворчого
мистецтва Полтавського національного технічного університету іме -
ні Юрія Кондратюка.

Полтавський досвід свідчить про те, що сучасним діячам україн-
ських регіональних мистецьких шкіл доцільно обирати таку страте-
гію, яка поєднує: місцеві традиції формо- та образотворення, методику
академічної художньої школи, що лишилася у спадок від совєцьких
часів, та сучасного мистецтва, як інтегрованої мистецько-дизайнер-
ської діяльності. Тобто, випускник такої регіональної художньої шко -
ли повинен мати вельми універсальний мистецький світогляд, який
дозволить долати вузько специфічні професійні упередження та син-
тезувати мистецький продукт, як регіональне втілення світового
креативу. Такий синтетичний світогляд може розвиватися на ґрунті
розвинутого абстрактного мислення, яке в свою чергу, є результатом
глибокого та всебічного опанування засобами формальної композиції,
яка, таким чином, виступає підмурком для всіх інших мистецьких
дисциплін. Отже і на початку ХХІ століття варто замислитися над тео-
ретизуваннями засновника абстрактного мистецтва В. В. Кандінсь ко -
го, який, міркуючи над «вічними», «чистими» формами мистецтва,
ство рюючи його, так звану, чисту мову, порівнював таку працю з тією,
що виконується у особливі періоди, коли виникає або відроджується
мова народів [2, с. 17]. 

Прагнення долучитися до європейського освітнього кола під-
штовхнуло українців приєднатися до Болонського процесу. Такі обста-
вини примушують шукати максимально ефективні методики худож-
нього навчання, розробляти навчальні програми, які насичені

• 66 •



корисною інформацією практичного характеру. Опрацьована нами
методика викладання композиції спирається на ті ж базові принци-
пи, що покладені в основу побудови реальної професійної діяльності
мит ця. Процес навчання спрямовано на забезпечення єдності теоре-
тичних знань як понятійно-логічної складової творчого процесу та
композиційного відчуття як художньо-образної складової творчого
процесу, що повинно сформувати у студента здатність до свідомого
та творчо активного здійснення процесу художньо-проектного фор-
мотворення.

Ефективною формою розвитку для полтавської мистецької шко -
ли стала участь викладачів та студентів у різноманітних мистецько-
художніх заходах та виставках різних рівнів. Починаючи з 1997 року,
коли в центрі українського гончарства, Опішному на Полтавщині, по -
чали проводитися Національні симпозіуми монументальної кераміч-
ної скульптури «Поезія гончарства на майданах і парках України»,
Всеукраїнські дитячі гончарські фестивалі, Національні конкурси
художньої кераміки, всеукраїнські науково-практичні конференції,
семінари з проблем гончарства, Міжнародні молодіжні гончарські
фестивалі, активна участь у цих заходах надала можливість для спіл-
кування з чисельними майстрами мистецтва, науковцями, які, так
чи інакше, дотичні до художньої кераміки. Це дозволило накопичити
значний науково-методичний матеріал та сприяло практичному
вдосконаленню професійних навичок і викладачів, і студентів [1; 3].

Безпосередній контакт з такими відомими народними майстра-
ми — гончарами, як М. Г. Пошивайло, В. О. Омеляненко, М. Є. Китриш,
В. В. Никитченко та ін., які не просто розповідають, але демонструють
прийоми гончарства та заохочують до спільної праці під час майстер-
класів або й просто під час праці над власним твором — є найкращим
засобом виховання національно свідомого українського митця, який
у спадок одержує віковічні народні прийоми створення художньої
фор ми. Тутешні гончарі ніби успадковують універсалізм творчого
мислення, їм притаманна готовність відверто, зацікавлено обговорю-
вати художні якості будь-яких арт об’єктів різних видів образотворчо-
го мистецтва, — від традиційних до наймодерніших, що не завжди
відбувається в середовищі митців поважних академічних закладів.

Для сьогоднішнього українського професійного мистецтва, аби
воно розвивалося, демонструючи ознаки новітнього, але при цьому
вважалося народним і зберігало традиційну структуру образності,
необхідно аби «просторове», «середовищне» стало способом творчого
мислення. Твори сучасних українських митців повинні якомога
повніше віддзеркалювали принципи традиційної архітектурно-
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художньої композиції, притаманні тому, чи іншому регіону, втілюва-
ти традиційну просторову структуру, яка, за звичай, відображає ієрар-
хію духовних цінностей народу. А новітній емоційний контекст до     -
поможе створити нетрадиційне поєднання матеріалів та технологій
[4]. Формальна композиція у сучасній українській регіональній мис  -
тецькій школі повинна розглядатися як базова творча дисципліна,
принципи якої є універсальними і не вступають у протиріччя
із традиційною структурою образності, яка притаманна народному
мистецтву.
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Іван ПИЛИПЕНКО
доцент НАОМА, 

заслужений діяч мистецтв України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
В ІКОНОПИСНІЙ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

1. Майстерня монументального живопису і храмової культури,
що з’явилась 1994 року в Національній академії образотворчого мис-
тецтва і архітектури, дає можливість пройти академічну школу, набу-
ти знань, отримати спеціальну художню професійну освіту майбут-
нім художникам історичного та релігійного живопису. Поєднання
академічної та релігійної складових лежить в основі методики викла-
дання в майстерні. Відродження втрачених традицій церковного жи -
вопису стало пріоритетним для її керівників, а відтак проблема на -
вчання і виховання іконописців в минулому та проблема підготовки
майстрів сакрального мистецтва в сучасності не втрачає актуальнос-
ті. Адже дослідження методики викладання іконописних майстерень
(зокрема, малярні Києво-Печерської лаври) дозволить не лише зберег-
ти напрацювання минулих поколінь, а й долучити уміння, набуті
досвідом, та практичні знання, до потреб сьогодення. 

2. Вивчення особливостей мистецької освіти минулого в Україні
продовжує бути предметом наукового зацікавлення дослідників (Іс -
томін, Жолтовський, Рижова, Ростовцев, Ткаченко та ін.). 

3. Іконописна майстерня Києво-Печерської лаври мала давні
традиції та високий фаховий рівень. Довгий час навчання відбува-
лось приватно, в келіях монахів-іконописців, які передавали учням
знання, уміння та навички, послідовно долучаючи їх до практичної
діяльності. 1763 року засновано училище для навчання іконопису
шля хом об’єднання окремих келійних майстерень. Система навчан-
ня в оновленій іконописній малярні поєднала теоретичні та прак-
тичні завдання.

4. Збережені в лаврській бібліотеці альбоми — так звані кужбуш-
ки, куншти малярські або кунсбухи — можемо розглянути як навчаль-
ну літературу, методичну основу навчання, що дає змогу не тільки
зрозуміти характер художньої освіти іконописної школи, а й рекон-
струювати методику виховання художників. 46 саморобних книг міс-
тять оригінальні рисунки лаврських майстрів, західноєвропейські
гравюри на сюжети Священного Писання та класичної міфології,
українські ритини, учнівські копії. Значну частину складають фраг-
менти навчально-рисувальних атласів з малюнками-схемами різних
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частин людського тіла, зображеннями оголених та одягнених поста-
тей в різноманітних позах і ракурсах, подана послідовність їхнього
малювання (наприклад, аркуші посібника з рисунка П. Рубенса або
підручника братів Карраччі «Scuola Perfetta»). Це дає підстави вва-
жати, що академічна система навчання та виховання учнів була
частково використана в педагогічній практиці лаврської іконо пис -
ної шко ли. 

5. Тематичний діапазон кужбушок надзвичайно широкий: пере-
важають біблійні та агіографічні зображення, присутні символічні,
міфологічні та алегоричні композиції, військові та побутові сцени,
анімалістичні сюжети, пейзаж, портрет, проекти виробів з металу
та де рева, орнаменти, іконописні ескізи, образи козака-бандуриста,
навіть шаржі. 

6. Аналіз фонду навчальної літератури засвідчує, що провідним
методом навчання образотворчого мистецтва було копіювання, зма-
льовування контурного зображення на око, без застосування дрібного
розлініювання на клітини. Учні таким чином розвивали відчуття про-
порції, тренували вправність руки і точність ока. Перемальовування
виконували тушшю, пером або пензлем, олівцем, в графічній чи
живописній манері. 

7. Процес навчання в малярні Києво-Печерської лаври будувався
на глибоко вкоріненій візантійсько-руській традиції іконописного
стилю у поєднанні з елементами західноєвропейської академічної
системи. Головним завданням педагогічної системи було засвоєння
суто практичних знань, навичок і досвіду поколінь іконописців. 

Практика і традиція — два основних чинники, що складають суть
методики виховання учнівської молоді в майстерні монументального
живопису і храмової культури НАОМА сьогодні. 
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Богдан ПИЛИПУШКО
аспірант ІПСМ

(науковий керівник О. О. Роготченко)

ПОДОЛАННЯ ВИБІРКОВОСТІ
У ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ

ДОБИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Одними з найбільш актуальних проблем сучасного мистецтва,
що потребують філософського переосмислення, є питання, породжені
рефлесіями стосовно актуальних функій мистецтва, теперішньої ролі
художника як креатора сучасної культури, особливостями взаємовід-
носин митця із державою та суспільством, як у сучасному, так і в істо-
ричному контексті. 

Значна частина культурної спадщини радянського періоду життя
нашої країни досі потребує міждисциплінарного наукового аналізу
та суспільної уваги. Отримавши у спадщину сім із половиною десят-
ків тоталітарної історії, незалежна Україна зіткнулася із когнітивним
диссонансом, вирішення якого було відкладено «до грецьких календ».
Через інертне використання радянської моделі вибіркового та оцінко-
вого аналізу творів мистецтва та їхніх авторів з поля уваги науковців
та поціновувачів зник значний пласт культури, котрий як не відпові-
дав вимогам радянської ідеології, так і не знаходить дотичності із за -
питами світоглядних орієнтирів сучасної України. 

Безумовно, цілий масив національної культури радянського
періоду потребував реабілітації, вивчення та уваги, залучення резуль-
татів творчого шляху його представників у широкий освітній обіг.
Мит ці «розстріляного відродження» нині викликають захоплення
та повагу не тільки українських, але і світових поціновувачів та на -
уковців. Життєвий шлях таких українських поетів, як Василь Стус,
є прикладом відданості власним принципам і переконанням, а його
вір ші знаходять не лише свого читача, але й надихають ілюстраторів,
музикантів, спонукають видавців до нових перевидань, отримують
театральні інтерпретації, зокрема, у театрі ім. Леся Курбаса. А такі ук -
раїнські дисиденти, як Ліна Костенко, перетворилися на моральних
авторитетів суспільства. Із проголошенням незалежності українське
мистецтво вперше за багато років стало на шлях динамічного розвит-
ку, вільного доступу, суспільної уваги та попиту. А завдяки нинішнім
письменникам, поетам, художникам і музикантам «українське»
у розумінні молоді стало синонімом «сучасного» та навіть «класного». 

Проте, перелік яскраво виражених національно-орієнтованих
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митців не є вичерпним в історії неофіційного мистецтва радянської
України. Були й ті, чия творча незгода із невіглаством та несправед-
ливістю стосувалася інших рівнів людського буття, ніж політика, соці-
альний устрій та національно-визвольна ідея. Обраний шлях не має
позбавляти їх актуальності в сучасому світі, адже онтологічні пошуки,
які стосуються свободи, справедливості та ціни індивідуальності, ма -
ють безпосереднє відношення до будь-якої сфери суспільних відносин
та існують поза часом. Це стосується, зокрема, львівського графіка
Олек  сандра Аксініна, чий геній викликає подив і захоплення у поці-
новувачів офортної графіки в Європі. Але для українського поцінову-
вача мистецтва його ім’я і досі частіше залишається загадкою. 

Відносини художника із оточуючою дійсністю прийнято характе-
ризувати антонімічною парадигмальністю. Стереотипність даних
уявлень перетворила термін «художник» на кліше. Згідно першій йо -
го складовій, художник є носієм високих ідеалів, взірцем свободомис-
лення, а тому зобов’язаний висловлювати вголос власний протест
у несправедливій ситуації. Другою складовою даного стереотипу
є презирливе ставлення художника до матеріальної сторони буття
і його неспроможність миритися з несправедливістю навколишнього
світу. Все це призводить до повної непристосованості митця до реаль-
ності, що, у свою чергу, вводить його у безпросвітні злидні. Таким
чином, семантика кліше «художик» має два діаметрально-протилеж-
них значення, які цілком комфортно уживаються у колективній сві-
домості: від носія ідеалів та совісті суспільства до неспроможного
адаптуватися у реальному житті жебрака. 

У силу соціально-економічних причин, етимологія цієї парадиг-
ми сягає корінням задовго до панування радянського тоталітаризму.
Проте, саме в цей період панівна ідеологія стала головним стовбуром
суспільної консолідації, де будь-яке її заперечення тягнуло за собою
незворотнє покарання. У період існування радянської держави офі-
ційна роль художника у суспільстві, визначення його функцій та оцін-
ка його діяльності була пов’язана зі ступіню його співдії та сприяння.
Художник міг зватися рухомою силою революції та глашатаєм наро-
ду, тим ни менш, мовою сучасності, він більше заслуговував на зван-
ня кваліфікованого піарщика. Натомість, у разі заперечення та не -
сприйняття покладених на художника функцій, його чекало
ігнорування, забуття чи репресії. Таким чином, шлях від носія висо-
ких ідей до забутого жебрака чи в’язня був дуже коротким. Що у
свою чергу викарбувалося у гнучкому сприйнятті ролі художника
тоталітарним суспільством. 

Художники, за своєю ініціативою чи проти неї, були приречені
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візуалізовувати політичний курс країни, константувати зовнішні
про яви життя народу, звеличувати ідеали світлого майбутнього
та увіч нювати образ радянської людини. З точки зору мистецтвознав-
чої ретроспективи, мистецька цінність художніх творів, виконаних
у жанрі соцреалізму, не може бути нівельована через сучасний ідео-
логічний устрій. Цей напрямок дав плошину для розвитку і технічно-
го зросту цілих поколінь художників, головною рисою яких була «міц -
на» академічна кваліфікація. Соцреалізм у образотворчому мистецтві
був реалізмом на «пролетарський» лад. Та з огляду на численні тра-
гічні долі митців, які не захотіли чи не змогли відповідати офіційній
концепції світосприйняття та його вираження, вибір художників, які
співпрацювали із владою, залишається в межах моральної оцінки
кожного. На даному етапі культурного становлення суспільства
ця оцін ка знаходить своє відображення у фізичному знищенні пам’ят-
ників культовим постатям радянського періоду. 

Доки природа протистояння носія вільної думки та деспотичної
структури є предметом зацікавленості поокремих науковців, або зна-
ходиться в площині короткочасних спекуляцій і отримує лише повер-
хневу увагу пересічного громадянина — трагічні сторінки історії
можуть повторитися у нових інтерпретаціях. І без необхідної ерудова-
ності суспільства та належної інформативної бази їх буде важко роз-
пізнати і попередити. Колективне несвідоме у свої чергу буде й далі
створювати орієнтири для формування нашої сучасної культури. 

Подолання вибірковості у  дослідженні  української  мистецької  спадщини



Анна РАШЕВСЬКА 
аспірантка ХДАДМ

(науковий керівник проф. Л. Д. Соколюк) 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІКОНА КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ

В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ

Серед багатої матеріальної та духовної спадщини України чільне
місце належить іконопису, що втілює душу українського народу, гли-
бину сприйняття християнської віри, силу і мудрість традицій, які
сягають часів Київської Русі. Вони виявилися у монументальному
малярстві, іконописі на дереві, полотні та склі, народній картині.
Протягом віків творчість народних митців була важливим компонен-
том духовної культури. Вона уособлювала багатий образний світ,
етичні ідеали, гуманізм і демократичність, своєрідність естетичних
запитів нашого народу — того, що робить мистецьку спадщину
України оригінальною і неповторною. 

З’ясування генезису, загальнотрадиційних і локальних рис народ-
ної ікони окремих регіонів України є однією з актуальних проблем
сучасного мистецтвознавства. Незважаючи на те, що чимало унікаль-
них хатніх ікон зберігаються в музеях, досі бракує каталогів більшості
фондів іконопису і приватних колекцій. По суті, відсутні фундамен-
тальні дослідження зібрань старовини України, мистецтвознавчі
оцінки якісного складу зібрань. А без вивчення творчого доробку ок -
ремих регіонів неможливе вирішення стратегічного завдання щодо
створення сучасної історії української художньої культури, розвитку
духовності в сучасній художній школі. Не є виключенням історія
колекції Національного заповідника «Хортиця», далі — НЗХ. 

Самобутність розвитку духовного життя українського народу
багато в чому пов’язана з його національно-визвольною боротьбою
у XVII столітті та особливостями козацького устрою з центром у За -
порожжі. У запорожців склалася й існувала оригінальна релігійність.
Знаходячись на перехресті трьох конфесій i релігій, Запорожжя з ціло-
го ряду причин традиційно дотримувалось православної віри. Ко заць -
кі маси виступали носієм своєрідного народного християнства, яке мо -
заїчно містило в собі елементи візантійського православ’я та архаїку
стародавніх родових обрядів. 

З особливостями релігійного світосприйняття запорожців пов’я -
зане формування пантеону святих українського козацтва, головна
роль в якому віддавалась Богородиці як заступниці. Далі йшли святі,
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що виступали заступниками воїнів та мореплавців. Найбільш шано-
ваними стали ікони Покрови Пресвятої Богородицi, святого архiстра-
тига Михаїла, Георгія Змієборця, святителя Христового Миколи,
Андрiя Первозванного, святої великомученицi Варвари [2, с. 197], які
і стали найбільш шанованими святими, зображуваними народними
майстрами на іконах даного регіону. 

З ментальністю запорізького козацтва тісно пов’язаний розвиток
українського народного іконопису. Народні митці-іконописці потроху
звільнялися від візантійських канонів, що домінували на Україні ще з
часів Київської Русі [4, с. 18-20]. У XV–XVI століттях їхні ікони вже
позначалися об’ємністю форм, застосуванням яскравих барв і, голов-
не, зображенням на іконах людей — сучасників іконописців. Ця тен-
денція набуває особливого поширення на Запоріжжі. Запорізькі
майстри часто зображували на іконах не тільки козацьку старшину,
гетьманів, але й рядових козаків. Широко розповсюдилась на Україні
у другій половині XVII — на початку XVIII століття традиція виконан-
ня ікон у стилі «Запорізької Покрови», коли на іконах поруч з козака-
ми зображувались також військові клейноди запорожців. 

З другої половини XVI століття [1, с. 19–23] в народному іконописі
окреслюються самобутні стилістичні особливості та образна система:

– невеликий розмір (висота до 50 см) з різьбленим або писаним
зображенням найбільш шанованих святих;

– більшого формату були ікони на полотні, на яких малювали
декілька персонажів у ряд по горизонталі;

– на іконі могли бути написані Розп’яття, Богородиця,
св. Миколай, св. Варвара та інші святі покровителі, імена яких носили
члени сім’ї, що проживали у хаті; 

– святих подавали переважно у поколінному або погрудному зоб-
раженні, передавалось найбільш суттєве і типове без зайвих подро-
биць. 

– образам притаманна наївна щирість і безпосередність;
– хатні ікони малювалися на дошці, полотні чи на склі, їх створю-

вали на Київщині й Чернігівщині, Волині й Покутті, в Галичині і на
Гуцульщині [5, с. 12–16], Слобожанщині, в Закарпатті; 

– малярі ікон здебільшого анонімні. Про їхню діяльність дізнає-
мося з літературних та архівних джерел. 

Митці з народу були наділені відчуттям кольору і вмінням скупи-
ми виражальними засобами наповнити свої твори глибиною почут-
тів і мажорним ладом. Осередками малювання ікон ставали окремі
села, міста, монастирі. Малювали ікони на замовлення або на продаж.
Збували образи на ярмарках і церковних відпустах, на храмових свя-
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тах. Найбільш відомим центром народного іконопису у XIX ст. був
Київ [3, с. 98]. 

Народна, або хатня, ікона, незважаючи на свою неканонічність,
простоту у відтворенні образів, спрощеність, викликає величезний
інтерес своїм унікальним явищем в контексті українського народного
живопису. Народна ікона — це традиція християнської родини,
що супроводжувала людину впродовж усього земного життя. Вона
віддзеркалює духовний світ козацтва, її унікальність зумовлена пери-
петіями вітчизняної історії та надзвичайно складною структурою
релігійних та ідеологічних орієнтацій, що надзвичайно важливо для
формування духовності та розвитку сучасної художньої освіти. 
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«ЭФФЕКТ СВЕТОФОРА» ДЛЯ УКРАИНСКОГО ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема уровня, качественной планки художественного образо-
вания Украины уже давно стала одной из наиболее болезненных для
страны. Требования внимания со стороны художественной элиты го -
сударства сменяются воплями о помощи, а в некоторых сферах состоя-
ние дел грозит тем, что вопли о помощи могут трансформироваться
в хрипы агонии. Любое государство, с какими бы трудностями на пу ти
становления и эволюции оно ни сталкивалось, никогда не забывало
о том, что держава без культуры — не держава. Ни Франция в периоды
всех своих революций, ни Германия, страдавшая не от одной войны,
ни многострадальная Япония и т. п. никогда не позволяли замолчать
музам, пока имели право голоса пушки, памятуя о том, что нельзя до -
пускать духовного обнищания, бросать на произвол судьбы и ждать
самостоятельного выживания арт-арсенала государства.

Сегодняшняя Украина может похвалиться довольно большим ко -
личеством ВУЗов, имеющих специальности, по которым осуществля-
ется подготовка специалистов в художественном поле. Перечень
направлений и специальностей для набора 2016 года претерпевает
изменения, которые вряд ли позволят улучшить качество подготовки
будущих художников и искусствоведов. Среди наиболее многостра-
дальных специальностей в нашей стране, которые на сегодняшний
день оказлались в катастрофическом состоянии, — реставрация и ис -
кусствоведение. Т. е. именно то, что позволяет сохранить культурное
наследие страны и дать научные знания о нем. И если реставрация
не так давно получила статус самостоятельной специальности
(020206) в рамках направления «Искусство», то искусствоведение
по сей день находится внутри специальности «Изобразительное ис -
кусство» (020205) и выделяется просто как спецализация. Подготовка
искусствоведа предполагает классическую, академическую базу, по -
этому дипломированного куратора, арт-менеджера, галериста, арт-
дилера современная украинская система высшего профессионально-
го образования выпустить, увы, не может, для этого приходится
при бегать к иным, часто коммерческого характера, образователь -
ным проектам. 
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Набор 2016 года грозит свести «на нет» и те усилия, которые пред-
принимали многие ВУЗы в области предложений, экслюзивных, иног-
да уникальных специальностей или хотя бы специализаций. Сое ди не -
ние изобразительного, декоративного искусства и реставрации в од ну
спецальность (что возможно с 2016-го) не только реанимирует
ее прежний формат, сделает еще более невозможной грамотную под -
готовку специалистов во всех упомянутых областях, но и сведет к ну -
лю все усилия корифеев украинской реставрации, которые столько
энер гии потратили на то, чтобы придать ей статус самостоятельной
специальности. Разумеется, реформы в образовании, в том числе и в
художственном, необходимы и приветствуются арт-элитой страны.
И укрупление специальностей, как и сокращение количества ВУЗов —
среди этих реформ. Но, возможно, стоило бы вспомнить и подумать
сначала о другом? Как сделать так, чтобы высокой чести готовить
Художников, Дизайнеров, Искусствоведов, Реставраторов удостаива-
лись лишь художественные ВУЗы, а не те, которым этого захотелось
и которые смогли подсуетиться с обеспечением себя необходимой ма -
териально-технической базой и кадровым составом (чем это, соб-
ственно, не сокращение количества ВУЗов, только лежащее в плос-
кости логики?). О том, как сделать так, чтобы студент-живописец
приходил в мастерскую, писал обнаженную натуру в отапливаемом
помещении с нормальным освещением и без грибка на стенах
(не говорим о чем-то большем, мечтаем хотя бы о минимуме цивили-
зованного общества), красками, которыми его обеспечила родная ака-
демия, на ею же предоставленном холсте, подговленными ею же кис-
тями, а не чтобы обе стороны — и студент, и натурщик — проявляли
патриотизм по отношению к родным стенам, один — выискивая
последние деньги на материалы, а второй — замерзая в мастерской
во имя высоких материей. О том, как сделать так, чтобы студенты-ис -
кусствоведы могли посещать Лувр или Метрополитен не с помощью
виртуальных туров, слушать лекции ведущих европейских специа-
листов не только в режиме он-лайн. О том, как сделать так, чтобы
будущих реставраторов было в готовящих их ВУЗах не три-пять каж-
дый год, а хотя бы пятнадцать-двадцать, и не приходилось бы объяс-
нять, что их так мало не потому, что учить их есть кому, но негде и не
на чем, а потому что это «штучный товар» образовательного про-
странства, а уникального много не бывает. О том, как стимулировать
молодежь к получению этих специальностей и разубедить в том, что
после их получения ждет нищенское существование… 

Кто лучше художника знает о том, что материальная сторона —
не главное в жизни творческой личности. Но именно художника ча -
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ще всего общество испытывает на прочность его морали — помнит
ли он эту золотую истину? И именно арт-элиту государство удостаи-
вает высокой чести блюсти эту мораль и помнить закон «Художник
должен быть голодным». Сегодняшнее состояние художественного
образования, а значит, — и будущего культуры страны, несколько
трансформировало и конкретизировало это выражение: «Если кто-то
должен быть голодным, то пусть это будет художник». Это и очеред-
ное испытание для культурной элиты страны, и визуализация отно-
шения государства к культуре. Европейский вектор развития страны
должден сделать обоснованными надежды на то, что, наконец, к ис -
кусству и художественному образованию перестанут относиться, как
к эгретке в дамских локонах: дорого, красиво, но можно обойтись
и без этого. И арт-пространство страны дождется смены цветов в све-
тофоре: красный («стой») оно уже переживало много раз — цензура
в искусстве была всегда, но в разных проявлениях; желтый горит сей-
час — «приготовься»: искусство и арт-образование готовятся изба -
вить ся от стойкого многолетнего ощущения забвения. Ждет зеленый
свет — когда в искусство можно будет, наконец, идти не только чув-
ствуя себя элитой, но и будучи ею.

« Э ф ф е к т  с в е т о ф о р а »  д л я  у к р а и н с к о г о  и с к у с с т в а



Дар’я СМІРНОВА
аспірантка НАОМА, магістр архітектури

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ

МІСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ

Проблема збереження історичної забудови у загальному вигляді
є досить далекою від розв’язання, про що свідчать як існуючий архі-
тектурний досвід, так і сучасний стан містобудівного процесу міста
Києва, в архітектурному обличчі якого відбуваються незворотні змі -
ни, адже нині повністю або ж частково втрачаються безцінні міські
об’єкти — архітектурні пам’ятки. Натомість в інфраструктурі міста
зводяться об’єкти, загальна культурна й мистецька значущість яких,
на думку фахівців, залишається відкритим питанням. 

Як стверджують В. Анікін, О. Бєляєва, О. Гутнов, І. Лежава, К. Лінч,
Л. Прибєга, В. Шимко, М. Яковлєв та інші фахівці, невирішеним є та -
кож зв’язок згаданої проблеми з нагальними практичними завдання-
ми сучасного містобудування, які скеровані потужними економічни-
ми, соціокультурними та суспільно-політичними чинниками,
не хтування якими також може спричинити в майбутньому посилен-
ня негативних тенденцій розвитку міста. 

Адже дедалі очевиднішою стає обґрунтованість врахування таких
принципів збереження історичної забудови, як: раціональне розсе-
лення міського населення й необхідність створення нових, сучасних,
комфортних для проживання районів міста; ергономічне розміщення
в просторі останнього не лише житлових, а й промислових об’єктів;
врахування рекреаційного потенціалу міського ландшафту, збережен-
ня його автентичності; планування й побудова гармонійного, люди-
номірного простору; вирішення питань інженерно-транспортної галу-
зі в умовах зростання показників щільності міської забудови; по    си лення
системності в організації просторового та архітектурного розвитку
середовища; побудова багатофункціональних комплексів дозвілля
та спортивних комплексів тощо. 

Історично склалося так, що столиця України розвивалася за раді-
ально-концентричним принципом забудови територій, що було зу -
мовлено впливовими факторами, серед яких назвемо рельєф території,
демографічну ситуацію, особливості світосприйняття й со ціо   куль тур -
ного розвитку етносу тощо. З часом міська забудова ставала дедалі
щіль нішою і сконцентрувалася навколо історичного ядра з чітко вира-
женими функціонально-стилістичними особливостями. При цьому
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місь кі райони, які наприкінці ХІІІ — на початку ХІV століття були при-
єднані до історичного центру, вирізнялися за планувальною структу-
рою, але об’єднувались у просторово-часовій та адміністративно-тери-
торіальній організації міста. 

Нині можна констатувати, що клиноподібний розподіл району-
вання негативно впливає на природно-еволюційний стан території:
це твердження набуває особливої гостроти в сучасному містобудуван-
ні, коли хаотичне зведення багатоповерхівок призводить до руйну-
вання унікальних історичних комплексів та унеможливлює збере-
ження неповторного природного ландшафту й екосистеми міста. 

На нашу думку, існуючий стан організації міської забудови спри-
чинений тим прикрим фактом, що територіальна організація міста
й дотепер формується адміністративними методами і не враховує ре -
зультати наукових, у тому числі аналітичних, досліджень, залишаю-
чи поза увагою впливові культурні течії та специфіку соціально-еко-
номічних зв’язків у межах певного історичного часу. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що також безперспективною
є сучасна бездіяльнісна позиція спеціалізованих освітніх установ
та ін ституцій, актуальним освітнім завданням яких має стати що най -
швидше виршення питання впровадження в навчальний процес під-
готовки майбутніх фахівців архітектури й містобудування сучасних
форм і методів, а головне — основних принципів збереження міської
історичної забудови. 

Відомим є той факт, що згідно зі змістом планів і програм провід-
них освітніх закладів Європи й світу, ця проблема визнається однією
з найбільш значущих в процесі формування світогляду професіоналів
архітектури й дизайну. У той же час можна констатувати безпосеред-
ній зв’язок між домінуючими установками, якими керуються профе-
сіонали в галузі містобудівної діяльності, та специфікою освітніх зав-
дань, покладених в основу навчально-виховного процесу під час
здобуття відповідної професії. 

Таким чином, для подолання істотних вад в процесах планування
й розвитку територій необхідно не лише враховувати нові, науково
обгрунтовані підходи адміністративно-територіального зонування
міського середовища, які мають здійснити позитивний вплив на по -
дальшу долю нашого міста як унікальної історичної та культурної
пам’ятки, а й здійснити практичне ознайомлення молоді з основними
принципами, формами, методами збереження скарбів архітектурної
спадщини. 

Саме такий підхід дозволить архітекторам майбутнього знаходи-
ти й вдало застосовувати необхідні компроміси між існуючими потре-
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бами суспільства, вимогами замовників та можливостями виконав-
ців. Наприклад, як відомо, у ряді країн Європи, серед яких Австрія,
Велика Британія, Німеччина, Франція, у процесі використання споруд,
віднесених до пам’яток архітектури, їх технічне оснащення має бути
відопвідним сучасним вимогам, а зовнішній вигляд — залишатися
автентичним. 

Сучасні архітектори мають усвідомлювати, що працюють в умо-
вах переосмислення мети, завдань та інструментів архітектури сучас-
них споруд, коли досвід світової практики в містобудівній галузі довів
доцільність пристосування й підпорядкування сучасної інфраструкту-
ри міста — його історичній забудові, а не навпаки, затвердив важли-
вість збереження структури і масштабу її наявної просторової органі-
зації. 

Повертаючись до питання унікальності, неповторності історич-
ної забудови Києва, варто згадати враження Оноре де Бальзака, який
двічі бував у згаданому місті й описав його у листі до Лаури Сюрвіль:
«Я бачив північний Рим, місто православ’я, у якому 300 церков, багат-
ства Печерської лаври, свята Софія, а навкруги степи й степи. Тут
маємо цікаву гармонію розкоші й мізерії». А Тарас Шевченко, який
побачив місто з лівого берега Дніпра під час однієї з подорожей по
Україні, згадав його красу у таких піднесених рядках: 

Мов на небі висить 
Святий Київ наш великий. 
Святим дивом сяють 
Храми Божі, ніби з самим
Богом розмовляють. 

Чи залишився Київ таким, яким його бачили в ХІХ столітті Оноре
де Бальзак та Тарас Шевченко? Питання риторичне й вимагає всебіч-
ного аналізу з врахуванням сучасного ментального світобачення
людини. 

Зазначеній проблематиці приділяли увагу вітчизняні науковці
Є. Афонін, П. Білик, О. Бондаренко, Ю. Білоконь, А. Бєломєсяцев, В. Ва -
куленко, В. Вагін, В. Гілевич, М. Дьомін, В. Ніколаєнко та ін. Майже всі
сучасні соціологічні дослідження мають прикладний характер і спря-
мовані на врахування причин, які виникли в минулому, та побудову
довгострокових векторів у майбутнє. Вчені переконані, що у процесі
прогнозування територіального розвитку міських поселень слід
брати до уваги вплив емоційного сприйняття людиною об’єктів
навколишнього світу. Також зауважимо на той факт, що проблеми
хаотичної забудови, без врахування історії міста, знищення зелених
насаджень, погіршення естетики міського середовища породжуються
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конфліктом інтересів, а також ціннісними орієнтирами бізнесу, влади
та суспільства. 

Відсутність соціокультурного базису, знання історії, зрештою,
загальна неосвіченість і прагнення виключно матеріальних благ при
розробці містобудівної документації призводять до невідповідності
планування, управління, менеджменту об’єктивним процесам роз-
витку територіально-просторової системи міста. В історичному аспек-
ті можна виділити декілька етапів формування сучасної плануваль-
ної структури Києва, кожен з яких характеризується ускладненням
її форми, виникненням нових напрямів при послідовному розширен-
ні території міста та зростанні чисельності населення. 

Як уникнути шкідливих результатів періодичних будівельних
«бумів», що завдають непоправної шкоди історчному обличчю Києва?
Ці «буми» є прямим результатом зміни соціоментальних циклів, під
час яких у свідомості людей виникають нові архетипи, закріплюю-
чись зовні у вигляді нових архітектурних форм та стилів, а також при-
нципів планування розвитку території міста. Їх корисність для істо-
рико-культурного розвитку Києва є достатньо сумнівною, адже в цьо му
контексті згадаймо Краків, Відень, Тарту, Париж або італійські міста,
в яких органічно, гармонійно співіснують минуле і сучасне. 

З давніх давен Київ доцільно розглядати за окремими районами.
Територіально місто XVIII ст. складалося з трьох частин, відокремле-
них одна від одної: Старого Києва, Подолу й Печерська, в яких можна
виділити окремі архітектурно-будівельні комплекси; Верхній Київ
(княжу Гору), місто Володимира», «місто Ярослава» та «місто Ізяслава-
Святополка». Ця територія за часів Ярослава Мудрого була обнесена
валами і сформувалася як історичний центр або ж ядро міста. Слід
зазначити, що Київська Русь, перейнявши православну форму хрис-
тиянства у Візантії, може слугувати типовим прикладом локальної
православно-слов’янської цивілізації. У ті часи не було необхідності у
відокремленні церкви від держави, що знайшло вираження й в архі-
тектурі, зокрема — в забороні будівництва будь-яких споруд, навіть
князівських палаців, вище за церковні бані та дзвіниці. Після перене-
сення резиденції православних патріархів до Москви, Київ залишався
з його церквами культурним та духовним центром Русі-України. В усі
часи у місті будували й відбудовували церкви, біля яких концентува-
лося життя населення. Отже, саме від церков і соборів починалися
вулиці міста, на яких формувалися житлові квартали Подолу
та Верхнього міста. 

У XVIII столітті відбувалася подальша розбудова окремих частин
Києва: Подолу, Верхнього міста, Печерська з його оборонними комп-
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лексами фортеці та найзначнішими силуетними домінантами у виг -
ляді соборів і дзвіниць, споруджених І. Григоровичем-Барським,
А. Квасовим, С. Ковніром, А. Меленським, Й. Шеделем та іншими архі-
текторами, які, на відміну від сучасних забудовників, прагнули збе-
регти історичну забудову, враховуючи найтісніший органічний
зв’язок останньої з природним ландшафтом, і, у такий спосіб, створи-
ли чудову панораму міста з боку Дніпра. 

Слід зазначити, що архітектура Києва кінця XIX століття повною
мірою відповідала загальноєвропейським вимогам щодо стилістики.
Найпопулярнішим на той час стилем був неоренесанс з характерни-
ми рисами віденської та французької шкіл. Великої популярності
серед архітекторів набули поєднання і змішування неоренесансних
форм з необароковими. Такий стиль почали називати просто «київ-
ським ренессансом». У цьому архітектурному стилі було зведено біль-
шість київських прибуткових будинків та готелів. Поступово «Київ —
місто куполів», яким бачив його Шевченко, перетворювалося на місто
барокових, класицистичних і модерних форм, а упродовж XX століття
форми декору ставали дедалі монументальнішими. 

За часів радянської влади, у важкий період тотального знищення
української історичної пам’яті, Київ зазнав небачених руйнувань істо-
ричних пам’яток. Особливо це торкнулося центральної частини міста,
де було знищено Михайлівський Золотоверхий собор та інші пам’ят-
ки. Дивом залишилася Свята Софія. Якщо тоді руйнування історичної
забудови було викликане політичними мотивами, то чим можна
пояснитьи це нині? 

Сьогодні однією з найболючіших проблем розвитку міста є незба-
лансоване співвідношення капіталовкладень в охорону, захист,
реконструкцію історичного Києва (об’єктів архітектурно-історичної
спадщини) і нове будівництво. Глобалізацінні процеси «осучасню-
ють» місто під тиском нових бізнес-структур, вітчизняних та зарубіж-
них інвесторів, недалекоглядних корисливих політиків та хаотичнос-
ті ринкових відносин трансформаційного розвитку. 

На жаль, констатуємо, що продовжується нищення історичних
культурних скарбів шляхом хаотичної забудови, що останніми рока-
ми викликає протест киян. Жителі української столиці вимагають від
Кабінету Міністрів припинити будівництво в історичних місцях
Києва. Забудова з порушенням закону створює небезпеку для собору
святої Софії, Києво-Печерської лаври, Андріївського узвозу та інших
пам’яток міжнародного і національного значення. 

Так, на охоронних територіях української столиці продовжують
будувати безликі багатоповерхові будинки, які спотворюють архітек-
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турне обличчя Києва, а декілька з них вже призвели до руйнування
давніх пам’яток: ці дані наводить об’єднання «Збережи старий Київ».
Зокрема, Міністерство закордонних справ намагалося звести будинок
40 х 80 метрів, який би зруйнував увесь архітектурний ансамбль цент-
ру столиці. Ініціативна група киян домоглася того, що котлован заси-
пали. Справа може дійти до того, що ЮНЕСКО відмовиться від україн-
ських пам’яток через будівельний хаос: наприклад, донедавна
існувала загроза, що у 30 метрах від Софії можуть збудувати удвічі
вищу за неї багатоповерхівку з підземним паркінгом, що суперечило
б будівельним нормам та вимогам ЮНЕСКО. 

Через такі випадки недбалої забудови старої частини Києва, місія
ЮНЕСКО в Україні вже виступила з попередженням, що декілька
українських пам’яток можуть втратити охоронний статус, а Кири лів -
ську та Андріївську церкви — виключать з переліку домінантів
на отримання такого статусу. Нові проекти мають неодмінно врахову-
вати історичне й культурнеобличчя нашої столиці. У цьому контексті
слід розробити нову концепцію охорони й реновації історичної забу-
дови, в якій головне місце матиме не користь, а збереження історич-
ної пам’яті, без якої неможливе майбутнє нашого народу. 

Насамкінець ще раз зауважимо, що одним з найважливіших фак-
торів збереження історичної міської забудови вважаємо створення
умов, необіхних для впровадження у навчальний процес підготовки
майбутніх фахівців відповідного профілю ефективних форм, методів,
прийомів і способів професійної діяльності, що спираються на відпо-
відні принципи збереження історичного обличчя міста й надають сту-
дентам знань, формують вміння та навички їх самостійного практич-
ного використання в процесі подальшого професійного становлення. 

Впровадження у навчальний процес принципів збереження міської історичної забудови



Сергій СТЕШЕНКО
аспірант ХДАДМ

(науковий керівник проф. Л. Д. Соколюк)

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАМ’ЯТОК САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДИХ МИТЦІВ

Храмове мистецтво, акумулюючи духовний зміст і світоглядні
парадигми свого часу, протягом тисячоліть відігравало особливу, над -
звичайно важливу роль у розвитку культури людства. Здібність архі-
тектури найефективніше впливати на серця і розум людей відзначав
у своєму трактаті «Десять книг про архітектуру» ще римський архі-
тектор і енциклопедист Марк Вітрувій Полліон (I століття до н. е.),
який не тільки узагальнив в цій праці досвід грецького і римського
зодчества, але й розглянув принципи художнього сприйняття [1]. Чим
більше культурних цінностей минулого зберігається в соціокультур-
ному середовищі, тим краще людина орієнтується в історичному про-
сторі, глибше розуміючи зв’язок поколінь і єдність культурно-істо-
ричного процесу. 

На жаль, в Україні ця єдність була перервана в результаті карко-
ломних суспільно-історичних потрясінь, які почалися з приходом
у 1917 році нової влади з її войовничим атеїзмом. Наприклад, на тери-
торії однієї тільки Харківської єпархії до 1917-го налічувалося більше
тисячі православних храмів, з яких до кінця 1980-х у різній мірі збере-
женості вціліло лише близько 150 церков [2, с. 9]. Це означає, що в
переважній більшості населених пунктів від сакральної архітектури
не залишилося й сліду. 

В останні десятиріччя швидкі зміни у ідеологічному та духовному
настрої суспільства супроводжуються не менш стрімкими змінами
в архітектурному вигляді українських міст і сіл, при чому однією
з най радикальніших змін стало відродження храмового зодчества.
Однак, майже вікова перерва в цій галузі архітектури породила про-
блемну ситуацію щодо включення споруджуваних храмів у національ-
не культурне середовище. Іншими словами, сучасне церковне будів-
ництво відзначено втратою традицій, а сакральне мистецтво взагалі —
величезною втратою пам’яток, без реконструкції яких неможливо від-
творити цілісну історію національної художньої культури. 

Однією з таких пам’яток, наприклад, є архітектурний ансамбль
Спасова Скита під Борками на Харківщині, спроба реконструкції якого
була зроблена у 2015 році відповідно до планів роботи кафедри теорії
та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв
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та держбюджетної теми «Логіко-семантичне моделювання візуально-
го простору: соціокультурні та філософські аспекти» (держ. реєстр.
№ 0112U001612, 2011 р.). 

У контексті роботи доведено, що єпархіальні архітектори та інші
майстри мистецтв другої половини XIX — початку ХХ ст. були справ-
жніми знавцями своєї справи, бо вміли споруджувати будівлі не тільки
із приголомшуючим розмахом, але й і з відмінним смаком, поступово
перетворюючи населені пункти Центральної та Східної України на
міста з високою культурою зодчества [3, 29–35; 4, с. 34–41]. І в світ ській,
і в сакральній художній культурі була присутня уся палітра тогочасних
архітектурних та художніх стильових напрямів [4, с. 21–34]. 

В цю картину, як одна з її важливих складових, органічно впи-
сався архітектурний комплекс Спасова Скита під Борками на Хар ків -
щині, який було споруджено у 1891-1894 рр. в неовізантійському стилі.
Споруджені в таких формах храми збагачували регіональну специфі-
ку української архітектури. 

Архітектурна ж цінність домінанти комплексу Спасова Скита —
храму в ім’я Христа Спасителя Преславного Преображення — полягає
у тому, що він не був, як більшість церков в неовізантійському стилі,
побудований за якимось типовим проектом, а, навпаки, будучи абсо-
лютно оригінальною спорудою, сам надалі послужив прототипом для
церков, зведених в Санкт-Петербурзі, Благовіщенську (Амурський
край) та Харбині (Китай). 

Встановлено, що над створенням архітектурно-художнього синте-
зу ансамблю Спасова Скита працювали такі видатні майстри, як архі-
тектори Р. Марфельд і В. Нємкін, академік живопису В. Маковсь кий,
визнаний майстер портретного живопису І. Галкін, художник-мозаїст
О. Фролов та ін. Формування ж архітектурно-художнього образу
Преображенського храму відбувалося за наступними принципами:
1) комплексність організації архітектури як складного об’ємно-про-
сторового об’єкта з цільністю синтетичного просторово-предметного
середовища; 2) сценарний підхід, який є відображенням у організації
архітектурного середовища вимог богослужіння; 3) принцип синтезу
мистецтв, при якому митці прагнули до інтегрування різних видів
мистецтва для створення цільного художнього простору; 4) принцип
художньо-стильової єдності, який полягає в тому, що монументальні
розписи та елементи облаштування створені в певному стилі або до -
тримуються правила неконфліктного поєднання різних стилістичних
вирішень [4, с. 62–92]. 

Таким чином, проблема реконструкції втрачених українських
церков, максимального відтворення їхнього первісного вигляду, орга-
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нізації внутрішнього простору й усього художнього середовища,
на сьогодні є особливо актуальною. Розв’язання цієї проблеми сприя-
тиме не лише узагальненню і поглибленню знань з історії духовно-
релігійної культури України у молодих митців, а й методичному об -
ґрунтуванню і практичним пошукам національної своєрідності
сучасного українського сакрального мистецтва, що базується на діа-
лозі регіональних шкіл. 
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старший науковий співробітник 
Харківського художнього музею

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ В АНГЛІЙСЬКІЙ КАРИКАТУРІ
КІНЦЯ XVIII — ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТЬ

З колекції Харківського художнього музею

«Англия есть отечество карикатуры и пародии. Всякое замеча-
тельное происшествие подаёт повод к сатирической картинке», —
писав Пушкін про Англію Георгіанської епохи. Головним героєм пере-
важної більшості англійських карикатур кінця XVIII — початку XIX
століття був генерал Наполеон Бонапарт. У колекції зарубіжного мис-
тецтва Харківського художнього музею зберігається 115 аркушів ан -
глійської карикатури, з яких більша частина є антинаполеонівськими. 

Особлива цінність англійських карикатур полягає в максимально-
му наближенні сучасної людини до реалій минулого. Хитро спле тіння
європейської політики показані у всьому розмаїтті, рельєфно та дотеп-
но. Ставлення Наполеона до Великобританії — непримиренного ідей-
ного та політичного супротивника Франції — завжди було ворожим.
Наполеон неодноразово заявляв, що зламання могутності острівної
держави є головною метою його діяльності. У Франції, нерідко штучно,
роздувалася антибританська істерія. Англійці, зі свого боку, поводили-
ся не набагато краще від французів. Гострота та напруга боротьби на -
ростали. У період мобілізації всіх сил уряд Великобританії в повній мі -
рі використовував потужну зброю сатири. Треба віддати належне
мис тецтву карикатуристів, їхньому умінню тонко відчувати настрої
англійського суспільства, яке вимагало нищівного осміяння ворога. 

Жодна історична епоха не була так повно представлена в карика-
турах, як епоха Наполеона Бонапарта. В Англії, Франції, Іспанії, Ав -
стрії, Пруссії, Німеччині, Росії кожну його дію зустрічали новими сати-
ричними аркушами. Відсутність цензури і свобода друку в Англії
ство рили сприятливіші умови для розвитку карикатури в порівнянні
з континентальною Європою; художники та журналісти могли віль-
ніше висміювати Наполеона, а тому кожен його вчинок знаходив
сувору оцінку в сатиричній гравюрі. У жодній європейській країні
мис  тецтво карикатури не було так розвинене, як тут. Але цьому спри -
яли не тільки традиції політичної свободи та свободи друку, а й три-
вале культивування сатиричного жанру в англійському мистецтві.
Наполеон чудово розумів, що ніщо так не применшує в очах суспіль-
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ства його особу, як карикатури, тому ноту за нотою посилав він
до Англії, вимагаючи від уряду приборкання карикатуристів. Але чим
відомішим ставало ім’я Наполеона, тим більшою та сильнішою става-
ла армія карикатуристів. 

Англійські художники Дж. Гілрей, Дж. Крукшенк, У. Ельмс та інші
створили не менше тисячі сатиричних малюнків, що висміювали На -
полеона та його політику. Не було жодної слабкої риси в його харак-
тері, не залишилося, здається, жодної частини тіла, які не були б зоб-
ражені ними в карикатурному вигляді. Саме англійці створили
ка рикатурний тип Бонапарта у вигляді «Малюка Боні». 

Особливо докучав великому корсиканцеві Джеймс Гілрей (James
Gillray, 1757–1815). У колекції музею є декілька сатиричних аркушів
Гіл рея, які можна назвати антинаполеонівськими («Союзні держави,
що відроджують рівність» (1799); «Король Бробдінгнега і Гуллівер»
(1803); «Долина смертної тіні» (1808) та ін. ). У них відчувається велика
майстерність художника в створенні гострих індивідуальних харак-
теристик. Майстер уникає оповідного розвитку сюжету, написів,
що передають репліки персонажів; його мова лаконічна. Гілрей бага-
то працював над створенням карикатурного типу Наполеона: потвор-
ний ніс, непоказна фігура на негарних ногах у високих чоботях, довгі
руки. Все це було підкреслено сатириком, і так вдало, що іншим ху -
дожникам залишалося тільки наслідувати. 

Велику кількість гравюр, присвячених російської кампанії 1812
ро ку, створив Уільям Ельмс (William Elmes, активно працював
у 1804–1816). Художня мова Ельмса прямолінійна, емоційно активна і,
в певному розумінні, спрощена. Майстер часто використовує алего-
ричні, фантастичні образи. Багато його композицій побудовано на
основі гротескового контрасту. Фантасмагорична композиція, числен-
ні елементи якої пов’язані між собою за змістом, а реальні просторові
масштабні співвідношення різко порушені, застосована художником
у творі «Ласий шматок для козака, або Винагорода Платова за голову
Бонапарта» (1813). Декоративна, яскраво розфарбована локальними
кольорами робота, що нагадує за характером лубочну картинку.
Принцип контрасту використано майстром так само в аркуші
«Бонапарт звертається до Законодавчого корпусу» (1813). 

Більшість сатиричних аркушів Джорджа Крукшенка (Georg
Cruiksyank, 1792–1878) з фондів музею вирішена у формі «розмовної
карикатури». Багатофігурність композицій, велика кількість деталей,
подробиць, численність написів, реплік, мов персонажів; публіцис-
тичність та злободенність карикатур роблять їх своєрідними ілюстра-
ціями-розповідями, які в комічному пародійному вигляді передають
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реальні події, — військові успіхи союзників у 1813 році («Крово пускан -
ня та гаряча вода! Або Союзні доктори приводять Боні до свідомості»
(1813), поспішна втеча Наполеона з Росії («Неймовірна втеча, або Ве -
ликий стрибок Боні «а ля Грімальді!»» (1813), позбавлення французь-
кого імператора престолу («Союзні пекарі, або Корсиканська жаба
у скрутному становищі» (1814). Образ Наполеона, створений художни-
ком, — це популярний карикатурний тип «Малюка Боні», — немічно-
го карлика з пташиним носом, тонкими ручками та ніжками, у вели-
чезних чоботях і гігантському капелюсі. У цих роботах не слід шукати
об’єктивно-історичної оцінки подій. Вони відображають загальні
анти наполеонівські настрої епохи. 

Таким чином, в епоху наполеонівських воєн британські сатирики
своїми карикатурами на Наполеона задали потрібний тон, виконали
найважливіше соціальне замовлення: створили принизливо-коміч-
ний образ Бонапарта. Всі підкорені ним народи палали ненавистю
до загарбника, тому з великою прихильністю зустрічали появу кож-
ної нової сатири на Наполеона. Дослідники одноголосно вказують,
що англійські карикатури на Наполеона розпочали нову еру в історії
цього роду живопису. Карикатури на Наполеона були протягом де -
кількох років об’єднуючим елементом для всіх європейських народів,
свого роду інтернаціональною мовою, якою ці народи могли обміню-
ватися думками про людину, яка цікавила всіх — Наполеона. 

Наполеон Бонапарт в англійській карикатурі кінця XVIII — початку XIX століть



Олександра ХАЛЕПА
аспірантка ІПСМ

(науковий керівник Н. М. Кондель-Пермінова)

ФОРМАТИ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ

Постановка проблеми. Характерною ознакою сьогодення є зрос-
тання темпів розвитку науки, техніки, суспільства в цілому. Таке
положення актуалізує необхідність постійного оновлення професій-
них знань фахівців, зокрема у галузі художньої освіти. Вирішенню
проб леми сприяє активізація досліджень особливостей освіти, пошук
сучасних організаційних форм, методів і засобів інтенсивного навчан-
ня та визначення оптимальних інтервалів між періодами навчання.
Однією з основних вимог сучасності є проведення суттєвих змін в осві-
ті, створення нових пріоритетів навчання і виховання особистості
протягом усього життя, які б сприяли формуванню готовності фахів-
ців до свідомого, постійного підвищення свого професійного рівня.
Реалізація цих завдань можлива у системі післядипломної освіти, спе-
цифіка якої полягає у диференційованому підході до навчання дорос-
лих. Провідна роль в освіті дорослих належить закладам післядип лом -
ної освіти. Вони мають створити такі умови підвищення ква лі фікації,
які б задовольнили потреби працівників різних спеціальностей та ка -
тегорій. 

Мета статті. Мета даної статті — розкрити характерні особливос-
ті, притаманні навчанню дорослих у системі післядипломної освіти,
зокрема, підвищення кваліфікації. Окреслити шляхи забезпечення
освіти дорослих з урахуванням зазначених особливостей. Визначити
принципи, на основі яких має будуватися навчальний процес фахів-
ців, а також методи, що доцільно використовувати під час навчання
дорослих.

Основна частина. Існують декілька основних сучасних освітніх
формати, що дозволяють за короткий термін в певній мірі розкрити
творчий та інтелектуальний потенціал фахівців. В даній статті йтиме
мова про основні з них, а саме: майстер-класс, тренінг, публічна лек-
ція, вебінар, форум та конференція. Майстер-клас надається експер-
том певної галузі / теми людям, коли в даний момент розробляються
навички. Отож найважливішою умовою для проведення заходу
в цьому форматі — це наявність знавця справи. Зазвичай це людина,
яка має багатий досвід «спроб і помилок», що освоїла тему з різних
сторін (від прибиральника до генерального директора фірми), і, що
важливо, упродовж тривалого часу (все життя, понад 10 років). Ос тан -
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ній пункт важливий тим, що доводить саму «експертність» на міц-
ність: сама людина прожила 1–2 вікові кризи, змінила своє середови-
ще (мінімум раз), випробувала ідею часом.

Тренінг — це процес зміни відношення, поведінкових навичок
через набуття навчального досвіду. Передбачається, що під час тре-
нування фахівець опанує ту чи іншу технологію і шляхом частого
повторення закріпить і здобуде нову навичку. Хороший тренер дбає
про атмосферу в колективі, особливо довіру, безпечне середовище
та можливість виходу зі своєї зони комфорту. Якщо тренер модерує
цю атмосферу, то учасникам вдається правильно проживати необ-
хідний досвід, ось чому досягається позитивний ефект зміни, хоро-
ших вражень.

Тобто найбільш важлива відмінність тренінгу від усіх інших
заходів — це прожити та отримати досвід.

Публічна лекція є одним із засобів просвіти населення. Їх най-
частіше організовують благодійні фонди, державні управління
чи міністерства, громадські організації тощо. Основна мета такої
події — зустріч з автором розробок в тій чи іншій сфері, лідером або
очевидцем подій певного часу. Публічні лекції важливі, навіть необ-
хідні у випадку, коли потрібно донести до населення нову ідею. Ска -
жімо, Королівський інститут організував серію публічних лекцій і де -
монстрацій, щоб відкрити першу вулицю з одностороннім рухом
у Лондоні.

У наш час такий вид заходів має певну модифікацію — «зустріч
з успішною людиною» або «історія успіху від…». Формат зрозумілий:
спочатку головний гість бере вступне слово, потім учасники задають
запитання. Такий формат доречно проводити із людьми, які упродовж
тривалого часу досліджувли викладену тему на прикладі свого життя.

Вебінар — це організація зустрічей (семінарів, тренінгів) за допо-
могою Інтернету. Для організації вебінарів, тобто онлайн семінарів
використовують технології відео-конференції. Найбільш поширений
спосіб — демонстрація і коментування презентації спікером. Учас -
ники задають запитання, відповідають за допомогою чату. Більшістю
організаторів проводиться автоматичний відеозапис події.

Форум — це площадка для забезпечення спілкування, обміну дос -
відом. Оффлайн формат передбачає наявність експертів, опонентів
для можливості розглянути питання з різних позицій. Дуже часто
на форумах присутня велика кількість людей, що готові лише пере-
ймати досвід, а не ділитись. Завдяки цьому феномену форуми стали
менш популярні, як ефективний інструмент.

Конференція — зібрання людей для обговорення певної пробле-
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матики, результатів співпраці чи проблем, що виникають при реалі-
зації спільних проектів. Такі збори, наради проводять в обладнаних
для цього приміщеннях, конференц-залах, облаштованими всіма
необхідними інструментами для якісної детальної презентації. Якщо
обговорення ведеться між державами чи на загальнодержавному
рівні та передбачає напрацювання спільної стратегії, то така конфе-
ренція називатиметься конгресом.

Відмінність від конференції. Перша відмінність полягає в тому,
що конференція обмежена в часі (кілька днів), а форум може тривати
постійно, як майданчик для спілкування. Відбувається постійне від-
новлення комунікації (темпу комунікації). Друга відмінність у форма-
ті. На форумі виступають на рівних, а на конференції є авторитети
дум ки, офіційно визнані експерти. І третя суттєва відмінність — у ре -
зультаті: конференція передбачає резолюцію, спільну вироблену стра-
тегію, публікацію, а форум — це лише обмін думками.

Висновки. В наш час все змінюються дуже швидко, висуваючи
суспільству нові завдання і виклики. Упровадження інновацій є запо-
рукою сталого розвитку. Систематична освіта впродовж життя необ-
хідна як людям з певною вже набутою освітою і стабільним соціаль-
ним статусом у суспільстві, так і тим, хто працює і потребує освітніх
послуг, максимально наближених до місця роботи чи проживання.
Освіта значною мірою сприяє забезпеченню більш успішного присто-
сування до життя і професійної діяльності. Розвиток на основі куль-
турного та інтелектуального зростання несе в собі економічну вигоду
і сприяє згуртованості суспільства загалом.

О л е к с а н д р а  Х а л е п а



Ганна ЦИБА
аспірантка ІПСМ

(науковий керівник чл.-кор. НАМ України І. Б. Зубавіна)

ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ НОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ ЧАСІВ ПЕРЕБУДОВИ В СРСР (1986–1991)

Молодь була рушійною силою Перебудови — обраного 1986 року
Михайлом Горбачовим нового курсу офіційної політики радянської
держави, що перетворився на культурну революцію. Це рішення ново-
го Генеральний Секретаря ЦК КПСС, обраного 1985 року, було обумов-
лене необхідністю виведення країни із «застійного» становища та еко-
номічного занепаду, що розпочався в ще 1970-ті роки, в часи прав ління
Першого Секретаря СССР Леоніда Брежнєва. 

На момент свого проголошення реформістський курс Перебудови
(1986–1991), що охоплював усі сфери життя СРСР, був сприйнятий
радянським суспільством з великим ентузіазмом, особливо інтеліген-
цією та молоддю: демократами та лібералами — як можливість розбу-
дувати демократію, лівими — як можливість створити «соціалізм
з людським обличчям». Надзвичайно ейфорійно реагували на рефор-
ми митці, зокрема представники нових поколінь художників, пись-
менників, кінематографістів. Політика Гласності, що проявлялась
у по м’якшенні цензури в засобах масової інформації, знятті заборон
з табуйованих до того тем, літературних творів та сторінок історії,
призвела до творчого сплеску. 

Доступ до нових джерел інформації та нові економічні реалії
(легалізується приватне підприємництво в формі кооперативів, дозво-
ляються закордонні інвестування в індивідуальний бізнес, з’явля ють -
ся інші ознаки ринкової економіки — водночас в країні продовжуєть-
ся економічний занепад, збідніння населення внаслідок девальвації
державної валюти, що відбувається паралельно з дефіцитом на товар-
ному ринку і тд.) формують нового суб’єкта. За часів Перебудови сфор-
мувалося ціле (останнє) покоління радянської молоді та нове поколін-
ня радянських митців, які вперше вдаються до творення радянського
соціокритичного мистецтва.

Показовим був п’ятий з’їзді кінематографістів СРСР 1986 року, де,
як реакція на ліберальну політику Перебудови, вперше відбулась кри-
тика «знизу» — старе правління союзу критикується за потурання
владі, заважання творчому процесу, заборону фільмів, створення кіно
на партійне замовлення. Кінематографісти відправляють у відставку
першого секретаря свого союзу Лева Куліджанова, а на його місце оби-
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рають режисера Елема Клімова (автора фільму «Іди та дивися»), в яко -
му вбачають лідера нового, «перебудовного» кіно. Того ж року скида-
ють і критикують перших секретарів союзів кінематографістів РССР —
Сергія Бондарчука, та УРСР — Тимофія Левчука. 

Після цих знакових з’їздів великі надії відкрито покладаються
на молодь. Тогочасний директор Київської кіностудії ім. Довженка
Ми кола Мащенко так коментує створення 1987 року на базі кіностудії
творчого молодіжного об’єднання «Дебют», завданням якого було
спри яння самореалізації молодих митців: «Мені ясно одне: революцію
в кіно зроблять молоді… Я — за молодих…» [З архіву кіностудії ім. Дов -
женка]. 

Водночас, на прикладі «Дебюту» можна говорити про проблеми,
з якими зіштовхнулися молоді радянські кінематографісти в період
Перебудови. Як і всесоюзне ЕМТО, українське ТОВ «Дебют» створюва-
лося як плацдарм для молодих кінематографістів — режисерів, опера-
торів, сценаристів. Метою об’єднання було виявити молоді таланти
і допомогти їм в реалізації творчого проетку, запуску першого фільму
(переважно йшлося про короткометражні стрічки) і тд. Під художнім
керівництвом Олександра Ітигілова (пізніше художнім керівником
«Дебюту» став інший досвічений радянський кінорежисер Артур
Войтецький) в період з 1987 року, коли об’єднання почало функціону-
вати, до 1989 року на базі Київської та Одеської кіностудій було знято
25 «дебютних» фільмів. Однак, вже починаючи з 1990 року обсяги
кіновиробництва на радянських кіностудіях в цілому, і від об’єднання
«Дебют» зокрема, поступово йдуть на спад. Причина цьому — зміна
економічного, соціального та політичного клімату в СРСР. Умовно ос -
танній період Перебудови — 1990-1991 роки, що передував ропаду
СРСР, ознаменувався регресом: починається відверте протистояння
комуністичного режиму і нових демократичних сил, внаслідок чого
Перебудовна політика відкритості починає задкувати, відбувається
посилення цензури у ЗМІ, погіршення економічного становища. Під
кінець Михайло Горбачов фактично залишається при владі номіналь-
но, обіймаючи парадоксальну посаду Президента СРСР, вся влада
переходить до рук республіканських лідерів. В серпні 1991-го року від-
бувається Путч — остання спроба комуністів очолених ГКЧП зберегти
владу в своїх руках. Проте він призвів до остаточної перемоги демо-
кратів в Росії і став агонією радянського режиму.

Майже відразу після розпаду СРСР нове, «перебудовче», покоління
вже пострадянських кінематографістів стикається з проблемою неста-
чі фінансування. З 1991 року кіновиробництво в уже незалежній
Україні переходить у відання Міністерства культури, водночас кіноп-
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рокат — у відання комунальних служб. З цього розпаду почалася
криза обох галузей. Виробництво вітчизняного кіно перестало навіть
частково покриватися з прокату. Державний бюджет на розвиток
кіногалузі послідовно невиконувався. Чи не єдиним джерелом фінан-
сування для українського кіно стає міжнародне співробітництво
(з 1989 до 1999 року на кіностудії Довженкабуло знято близько десяти
фільмів за участю партнерів з-за кордону). Однак, іноземні інвестори
та студії співпрацювали з вже відомими радянськими режисерами,
орієнтуючись на їхні попередні фильми. Молодь могла сподиватися
лише на державне фінансування, яке невпинно скорочувалося і не
відповідало реальним вимогам кіновиробництва. Через відсутність
державної політики в галузі кіно, до кінця 90-х років кіноіндустрія
в Україні була знищена, натомість утворилося ціле «втрачене» поко-
ління молодих кінематографістів. 

Проблеми творчої молоді в умовах нової культурної реальності часів Перебудови
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Олена ЦОЙ 
архітектор

МЕТОДОЛГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕСКІЗУВАННЯ
АРХІТЕКТУРНИХ ОБОЛОНОК

У ПРОЦЕСІ АРХІТЕКТРНОГО ПРОЕКТУВННЯ

Архітектурна діяльність є складним поетапним процесом, метою
якого є створення нового та вдосконалення існуючого простору.
На сьогоднішній день цей процес вимагає від спеціалістів не лише
глибокого аналізу художніх та естетичних засобів виразності, але
й синтезу їх з прикладною геометрією, обчислювальним дизайном. 

Через те, що прискореними темпами зароджується нова концеп-
ція будівництва, яка базується на вдосконалених та оновлених кон-
структивно-технологічних рішеннях, соціально-економічних змінах
суспільства, з’являється необхідність створення нового, зміненого під-
ходу до одного з найважливіших етапів архітектурного процесу — ес -
кізного проектування. Це етап творчого пошуку, на якому відбуваєть-
ся виникнення і затвердження проектного рішення. 

Враховуючи те, що в наш час ведеться пошук заходів, які призво-
дять до спрощення методів отримання кінцевого продукту: при міні-
мальних затратах — отримати максимально оптимальний результат,
розглянемо процес на прикладі архітектурних оболонок. 

Етап ескізуваннябудь-якої оболонки можна і необхідно предста-
вити, як послідовне поєднання знань та навичок в таких галузях як:

1. об’ємно-просторове мислення; 
2. принципи та засоби композиції; 
3. рисунок; 
4. прикладна геометрія; 
5. диференційна математика; 
6. новітні програмні забезпечення. 
Таким чином, ми отримуємо результативну та поєднану систему-

на ескізному етапі, вирішуючи більшість питань вже на початку архі-
тектурного проектування. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ КОМПОЗИТОРА 
В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Однією з характерних рис сучасного митця є широке поле інте ресів
та творчих пошуків які часто виходять за межі одного виду мистецтва.
У подібних умовах порядз традиційною базою знань, яку дає вищий
мистецький навчальний заклад величезну роль в процесі формування
творчої особистості грає самоосвіта. У результаті стрімкого розвитку тех-
нологій, на зламі ХХ–ХХІ століть молоді митці, на відміну від своїх по -
передників (напр., композитори-шістдесятники), які ціною великих
зусиль знаходили якісь матеріали з-за кордону для вивчення, отримали
вільний доступ до сучасного світового музичного й не тільки доробку.
Так, наприклад, сайт «Аудіовізуальна академія» (http://au dio visual -
academy.com/) пропонує освітні програми, присвячені новим медіа
та технологіям, та надає можливість вільного доступу до великої кіль-
кості лекцій, присвячених історії мистецтва, створенню контенту (відео
та аудіо), програмам, спеціальному обладнанню, а також поради профе-
сіоналів медіа-арту. 

Іншою важливою передумовою формування композитора є вико-
нання його творів. Цьому сприяють низька фестивалів сучасної акаде-
мічної музики, що проводяться в Україні. Це передусім «2 дні і 2 ночі
нової музики» (Одеса), «Київмюзикфест» (Київ), «Контрасти» (Львів),
«Прем’єри сезону»(Київ), «Форум молодих» (Київ). Найбільша кількість
закордонних виконавців беруть участь у фестивалі «2 дні й 2 но чі нової
музики», умовою для участі в яких є обов’язкове виконання тво ру укра-
їнського композитора. 

На розвиток діалогу між українськими та європейськими компози-
торами спрямовані також «Київські міжнародні майстер-класи но вої
музики» (з 2012 року) організаторами яких є ансамбль Nostri Temporis
у співпраці з Goethe-Institut у партнерстві з київським культурно-освітнім
центром «Майстер Клас», Польським Інститутом у Ки єві й Інститутом
Адама Міцкевича. Особливістю цих курсів є те, що ук раїнські молоді
митці мають можливість навчатись у відомих єв ро пейських композито-
рів. Учасники під час майстер-класів пишуть твори під керівництвом
запрошених професорів та мають можливість вже у процесі творення
працювати з ансамблем, який у фінальному концерті буде їх виконувати.
Разом з тим, в рамках майстер-класів проводяться кілька концертів



ансамбля, лекції викладачів, презентації молодих композиторів-учасни-
ків майстер-класів, доповіді мо лодих українських музикознавців та від-
криті дискусії, які доступні для відвідування усіх охочих. Аналогу цього
заходу в Україні досі не було, хоча в світовій практиці подібні курси існу-
ють вже давно — це Дармштадтські курси в Німеччині, воркшопи в Ні -
дерландах, у Франції тощо. 

На популяризацію сучасної музики в Україні та інтеграцію творчості
українських композиторів у світовий культурний простір спрямована
діяльність музичної агенції «УХО», яка проводить концерти нової акаде-
мічної музики та лекції. Наразі в рамках агенції створено власний інстру-
ментальний колектив, який виконує нову музику в Україні. «Один з напря-
мів агенції — це збирання портфоліо українських композиторів, контакти
з міжнародними організаціями та фестивалями та спроба просунути укра-
їнців закордоном» (http://glagol-info. com/news/116767-balzam-na-ushi). 

В Україні в останні кілька років з’явились освітні програми, завдя-
ки яким можна розширити свої знання або усунути білі плями. Так,
Культурний проект, який від одноразових циклів лекцій у сфері сучас-
ного мистецтва «… еволюціонував у регулярні об’ємні курси, що охоп-
люють історію мистецтва від зародження до розвитку його найсучасні-
ших світових тенденцій, а також став майданчиком для проведення
великої кількості відкритих авторських лекторіїв. Культурний Проект
має досвід роботи як з українськими, так і закордонними мистецтвоз-
навцями, арт-діячами, теоретиками та кураторами» (http://www. cul tu -
ral project. org/about/).

Корисною для молодих митців була «Нова художня школа: медіа-арт
для практиків» (2013), організована Культурним проектом. Метою цього
курсу, за словами організаторів було «… заповнити освітню лакуну, що
існує в Україні у галузях історії, теорії та практики медіа-арту — популяр-
ного явища співпраці науки, техніки і мистецтва, що вже більше ніж пів-
століття існує у світовому художньому процесі» (http://www. cultural -
project. org/events/nova-khudozhnya-shkola-media-art-dlya-praktikiv/). У якості
учасників були відібрані молоді митці з різних сфер, для яких було створе-
но умови для плідного спілкування з успішними українськими художни-
ками, українськими медіа-художниками, українськими кураторами. 

Підсумовуючи сказане, ще раз зазначимо, що базова освіта необхід-
на для того, щоб було на що спиратись у подальших творчих експери-
ментах, але ключову роль у формуванні митця на сучасному етапі має
самоосвіта та залученість у творчий процес, зокрема через участь у майс-
тер-класах, курсах, воркшопах, які сприяють живому спілкуванню, обмі-
ну досвідом та появі нових напрямів для творчого розвитку. Тож хочеть-
ся побажати молодим митцям України якомога більше подібних заходів.

А с м а т і  Ч і б а л а ш в і л і
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТВОРЕННЯ ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
СУЧАСНОЇ ГРАФІКИ

На матеріалах дипломників-графіків НАОМА

Мистецтво графіки, що має чітку диференціацію за видами та тех-
ніками виконання, розвивалося у різних формах — книжкової ілюстра-
ції, плакату, станкової графіки тощо. Кожна з них володіла власними,
виробленими впродовж століть, засобами виразності у творенні образів
чи сюжетних композицій, відповідаючи часу та потребам суспільства.
Її особливе ставлення до зображуваного предмету та простору дає без-
межні можливості варіацій, тому можемо спостерігати ре тельність
об’ємно-просторової побудови чи виявлення структури пред мета, довер-
шеність студіювання натури чи інтерес до оповідності. Але художник
може обмежитися і швидкоплинним враженням, умовним позначен-
ням предмета, натяком на нього, звертаючись до уя ви глядача.
Незакінченість і лаконізм є при цьому одними з голов них засобів вираз-
ності, тому розкриття сутності художнього образу час то досягається
мінімальними графічними засобами, образотворчими метафорами. 

Питанню розвитку мистецтва графіки як у ретроспективному, так
і конкретно часовому контексті того чи іншого різновиду мистецтва чи
творчості художника присвячено чимало робіт, зокрема: Д. Антоно ви -
ча, Є. Кузьміна, В. Касіяна, П. Білецького, Л. Соколюк, О. Фе дорука, О. Ла -
гу тенко, П. Нестеренка, О. Гладун, Р. Яціва, О. Ла мо но вої та ін. Сучасні
тенденції української графіки висвітлені пере важно у книж ковій
ілюстрації та плакаті, побіжно їх розглянуто у стан ковій графіці, пере-
важно у творчості окремих художників, про що свідчать статті А. Шев -
чука «Приборкання зрілості» (1996) про М. Бутковського, В. Іванова-
Ахметова «Сучасна українська графіка: основні формотворчі засади»
(2005) про М. Завального, Т. Шепеть «Графічні експерименти у творчих
пошуках Ігоря Біликівського» (2015) та ін. У них автори відзначають
новації митців у творенні оригінальних за художнім вис ловом образів,
нетривіальних композиційних рішень, поєднання різних технік. Серед
визначних митців, що працюють у станковій графіці: А. Чебикін,
М. Ком  панець, Р. Ро манишин, О. Денисенко, Я. Кочмар, Д. Парута та ін.
Незаперечно талановитими є сьогодні молоді митці, це, зокрема,
М. Москаленко, О. Вороніна, О. Дубовик, Т. Ковач та багато інших, які
продовжують традиції київської школи вільної графіки. 
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Сучасна станкова графіка, виконана здебільшого в авторських тех-
ніках, естампі, є у до певної міри нейтральним полем, особистим про-
стором художника, де можливість вільного експерименту і художнього
висловлювання по-новому розкривають вічні теми, втілені у оригі-
нальних графічних формах та техніці. В останні десятиліття спос -
терігається збагачення графічної лексики засобами інших видів мис-
тецтва, що дає можливість оцінити інновації мистецтва графіки,
особливо станкової, де творчі інтенції митців обумовлені виходом
за ме жі видової специфіки, трансгресією. У цьому ключі цікавими
є дипломні роботи студентів майстерні вільної графіки під керівницт-
вом проф. А. Чебикіна. Його творчі звершення та педагогічний підхід
допомагають студентам реалізувати свій задум, розкрити тему дипло-
му. Для цього вони активно послуговуються експериментом, творчим
пошуком, оновлюють художню мову, апелюють до інших видів мис-
тецтва та різних сфер діяльності людини. Важливими особливостями
графіки є її здатність швидко відгукуватися на актуальні події, зруч-
ність тиражування, можливість послідовного розкриття задуму у ряді
зображень. Вільна творчість, яку провадить у своїй майстерні проф.
А. Чебикін, не означає відхід від основ академічного рисунку, а, навпа-
ки — майстерне володіння ним у комплексі з новими підходами у бу -
дові форми, композиції, передачі різними засобами емоційної тональ-
ності роботи, дають відповідний результат. Це демонструють роботи
ви пускників майстерні, зокрема Н. Смикалової, С. Западні, М. Кисе льо -
вої, А. Федотової, А. Кадінської, М. Москаленко. Кожен з них по-своєму
вирішив розкрити тему дипломної роботи, в якій присутні не лише
засоби графіки, але й медіа, рухомі елементи, оптичні ілюзії, комбіна-
торика форм. Такий синтез спонукав і до нових прийомів творення
і репрезентації станкової графіки, яка набуває певної монументальнос-
ті, інтерактивності, динаміки, своєрідної комунікації. 

Яскравим прикладом є дипломна робота Ніни Смикалової «За род -
ження, розпад» (2015), яка охоплює процес зміни матерії, що з хаосу
своєрідних спіралей, частин проволоки, перетворюється на об’ємну
форму тіла людини, а з часом ця форма знову розпадається на частини,
фрагменти, елементи, й кінцевий розпад матерії знову переходить
у стан трансформації. Такий складний метафізичний процес Ніна ви -
рішила показати новаторським прийомом — поєднавши друк на ос нові
дротяних каркасів і медіа. У візуалізації людини її інструментом була
проволока, якою вона моделювала форму, і в кожен з етапів робила від-
битки на папері, показуючи процес зміни форми тіла. Оскільки немож-
ливо було зробити естампи з усіх етапів роботи, дипломниця вирішила
ретранслювати цей покроковий процес творення тіла через медіа
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на одну з площин, розташованих з-поміж інших естампів. Та ким
чином, поєднуючи статичний і динамічний ефект цих перетворень,
Ніна досягла візуалізації процесу зародження тіла людини і його розпа-
ду. Її графіка свідомо аскетична, але вона якнайповніше розкриває ідею
дипломної роботи, надаючи лінії право голосу, а її чорні відбитки
на білому папері є свідченням правдивого, а не помилкового руху,
що дозволяє глядачу осягнути сутність зміни матерії. Тому, вдало поєд-
навши експериментальні методи естампа і медіа, Ніна Сми калова змог-
ла показати можливості даної техніки, по-новому ре пре зен туючи
її засоби виразності у розкритті вічної теми. 

Мистецтво — це жива пам’ять, в якій фіксується те, чим жила і жи -
ве людина. Як говорили древні римляни, «життя коротке, мистецтво
вічне». Саме ця ідея втілена у дипломній роботі Сергія Западні
«Калейдоскоп спогадів» (2015). Вступаючи до Академії мистецтв, ко жен
з абітурієнтів уявляє своє подальше життя у єдності з високим, прек-
расним, вічним. Це незабутні зустрічі з визначними художниками
і майстрами своєї справи, це і знайомство з досвідом тих, хто започат-
ковував Академію, викладав у ній і залишив свій слід, виховавши плея-
ду молодих і талановитих митців. А їхні учбові вправи до сьогодні
є визначними пам’ятками українського мистецтва. Вони прикрашають
стіни Академії — зокрема, учбові вправи з рисунку «бойчукістів». Але
за цими яскравими подіями, ніби за лаштунками, за лишають тяжкі
та сірі будні, часто позначені відсутністю наснаги, си ли перемогти свою
депресію. В Академії, як у калейдоскопі життя, фокусуються різні події,
значні і незначні, а також непримітні елементи антуражу майстерні,
що повсякденно присутні, але не мають цінності. Саме з таких непри-
мітних речей, випадкових або довгоочікуваних зустрічей, складається
творче життя художника у стінах Академії. Навчальна практика зумов-
лює студента до щоденної фіксації різних сцен, подій, випадкових
ситуацій, не постановочних натюрмортів, простих речей, етюдів, пей-
зажів, зарисовок гіпсових статуй тощо. У Сергія Западні ці підготовчі
рисунки стали основою створення цілої серії графічних аркушів, вико-
наних у техніці офорту, що стали основою дипломної роботи
«Калейдоскоп спогадів». Він умонтував кожен з них у семиступінчасту
конструкцію з концентричних кіл, на яких наклеєні ці відбитки, що
нагадують вічко калейдоскопу. Ця кінетична форма уможливлює кому-
нікацію з будь-яким глядачем, який самостійно може її покрутити.
Візуалізувавши свої спогади у офортах, Сергій створив своєрідний літо-
пис буднів життя студента Академії. Як зазначає автор, він іронізує саме
поняття «дипломного проекту», оскільки в рамках даної теми він є бу -
денністю. В основному студенти в дипломній роботі вирішують філо-



софські, глобальні теми, які повторюються із року в рік. Тому для свого
дипломного проекту він зібрав всі академічні спогади разом, щоби
побачити кінцевий «ре зультат» навчання. «Калейдоскоп спогадів» —
це великий поліптих, який складається з більш ніж 200 сюжетів, вико-
наних в техніці офорту. Кожний сюжет є унікальним і не повторюється
двічі. Робота має сім ярусів, кожний ярус закріплений вище поперед-
нього, зменшуючись до центру. Чим менше коло, тим менше інформа-
ції відкривається глядачеві. Всі сегменти поліптиху крутяться, дозво-
ляючи побачити деталі кожного сюжету, або навпаки, при
розкручуванні — цілісне абстрактне враження. Розглядаючи їх, кожен
з нас може впізнати певні моменти, згадати приємні хвилини, пов’яза-
ні з тією чи іншою ситуацією. У цьому літописі немає початку і кінця,
немає верху і низу, в ньому є відстань між подіями у часі, їхнє
перехрещення чи на шарування. Це безкінечна історія, до якої може
долучитися будь-хто, оскільки у кожного студента, який пройшов
навчання в Академії, є багаж таких спогадів. Таким чином, вибравши
кінетичну модель, Сергій зумів показати, що звичайний естамп можна
репрезентувати по-новому — через рухомі форми, а їхнє сприйняття
матиме не одну, а безліч точок зору. 

У дипломній роботі Маргарити Кисельової «Спогади. Дитинство»
(2015) своєрідно показано спогади дитинства тих, хто зростав упро-
довж 1980–1990-х, але не через персоніфікацію, а через атрибути, тобто
набір побутових речей та іграшок, які були невід’ємною частиною їх -
нього життя. У середовищі, в якому вони зростали, було багато типових
речей, це не лише звичайні ляльки, ляльки-неваляшки, машинки, а й
речі в помешканні — телефони з круглими дисками, сер ванти з кера-
мічними рибами-сувенірами, вінілові диски і багато чого іншого.
Маргарита цю віддалену у часі реальність вирішила у формі інсталяції,
що поєднує естампи на різних матеріалах (дзеркалі, пластику, полотні)
і скляні банки. У графічних композиціях у певному ритмі відтворено
мотиви пупсиків та ляльок, ляльок-неваляшок, вінілових дисків, папе-
рових сніжинок. У двох проміжних на площині дзеркала відображено
самих героїв. Таким чином, глядач дивиться на себе теперішнього крізь
речі з минулого. Кожна площина вирішена у чор но-білому кольорі,
друк у техніці ліногравюри, що віддзеркалює особливості фотодруку
на той час. У інсталяції, що доповнює візуальну складову, дипломниця
застосувала банки з кришками, в які помістила надруковані на прозо-
рій плівці різні речі та іграшки з дитинства, таким чином демонструю-
чи «законсервовані» у пам’яті людей їхні образи. Комбінація прозорих
матеріалів і друку створює відчуття плин ності часу. У стилістиці дип-
ломниці є явні перегуки з поп-артом та творчістю Павла Макова.
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Оригінальність розкриття теми дипломної роботи Маргаритою у формі
інсталяції показує можливості станкової графіки на сучасному етапі,
яка через трансгресію, тобто вихід за межі видової специфіки, формує
її нове сприйняття. 

У дипломній роботі Анастасії Кадінської «Серія “Оптичні ілюзії”»
(2015) показано серію аркушів-модулів, скомбінованих з прозорими
плівками, на яких нанесено малюнки. Подвійний рисунок створює
оптичну ілюзію. Водночас кожен з модулів має свій рисунок, що виріз-
няється не лише характером, формою, кольором, але й технікою вико-
нання. Створена таким чином форма у формі створює відчуття перехо-
ду в інший вимір, в інший простір, в іншу реальність. Таке так тильне
споглядання, поступове розшифровування смислів цих модулів, ніве-
лює певним чином графіку як метод реалізації художньої форми.
Загалом оптичні ілюзії це один із перспективних новітніх напрямків
розвитку графіки. У цьому її різновиді працювали Моріс Ешер, Акіосі
Кітаоки, Джуліан Бівер, Курт Веннер, Едгард Мюллер та інші відомі ху -
дожники. Оптична ілюзія викликана неточністю або неадекватністю
процесів неусвідомлюваної корекції зорового образу (місячна ілюзія,
невірна оцінка довжини відрізків, величини кутів або кольору зобра-
женого об’єкта, ілюзії руху, «ілюзія відсутності об’єкта» — банерна слі-
пота тощо), а також фізичними причинами («Плескатий Місяць», «зла-
мана ложка» у склянці з водою). Останні досягнення привели
до створення рухомих ілюзій, навіть 3D-ілюзій. Анастасія Кадінська,
використовуючи такі техніки, як монотипія, рисунок, естамп, змогла
створити оригінальну за формою і синтетичну за технікою творення
композицію, а також репрезентувати її на основі комбінації різних
модулів та напрямом площин. У цьому процесі головну роль відіграють
зміна сприйняття роботи, при якому нашарування рисунку, кольорів,
обриси модулів створюють відчуття ілюзії, водночас перетворюючи їх у
об’єкт, полишаючи поза увагою традиції станкової графіки. 

У дипломній роботі «Серія “П’ятнашки”» (2014) Марина Моска лен ко
поєднала минуле і сучасне, високе і буденне, вічне і швидкоплинне,
вибравши для розкриття теми звичну для нас інтерактивну форму з 15
квадратів — «п’ятнашок». Кожна рухома форма містить естамп, що
демонструє фрагменти із загального рисунку жіночих і чоловічих фігур,
уподібнених до підготовчих рисунків відомих митців Нового часу —
Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля та ін., для композицій роз-
писів стін. Темпоральну складову дипломниця передала за ра хунок
монументальності та динамічності композиції, можливості
її трансформації, а також тону та кольору ліній, що виявляли силуети
чоловіків і жінок на світлому тлі. Така інтерактивність форм спонукає
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глядача до творення цілісного образу не за рахунок фізичного перетягу-
вання «пятнашок», а асоціативного мислення, спрямованого на їхню
впізнаваність у роботах відомих митців. Тобто моделювання об разів
через сприйняття часткової інформації та власні асоціації є но вим під-
ходом до творення та репрезентації станкової графіки. 

Дипломна робота Аліни Федотової «Шлях до моря» (2015) є своєрід-
ною метафорою життя — щоб дійти до «Великої чистої киплячої жит-
тям води», потрібно пройти шлях. Аліна цей процес візуалізувала
у поліптиху, в якому відображені ключові моменти взаємодії води
і людини перед входженням у води моря. У графічному блоці зображе-
но три сцени: «Фонтан», «Калюжа», «Душ». У центральній частині гра-
фічного блоку показано сцену «Калюжа» — жіноча фігура схилилася
над джерелом (омивання особи). У лівій частині — «Фонтан» — образ
фонтану і знак губ, що означає пиття води з фонтану. У правій частині
— «Душ» — обмивання всієї фігури перед входженням в море. По суті,
відображено процес поетапного очищення перед «Великою водою».
Ідею дипломної роботи Аліна розкрила, застосувавши змішану техніку.
На першому етапі нанесла імприматуру і створила ефект живих пло-
щин, що «розливаються». На другому етапі зробила маскування. На тре-
тьому етапі виконала друк з пластикової пластини. На четвертому
етапі доводила і поглиблювала простір роботи за допомогою додатко-
вих лессировок та пом’якшення країв кольорових плям. В основі коло-
риту лежить сполучення блакитного і рожевого, які доповнює та взає-
модіє з ними флуоресцентний рожевий, жовтий і ультрамарин.
Застосована стилістика абстрактного мистецтва, або, на сучасному
етапі, нової фігурації та неоекспресіонізму, надала можливість диплом-
ниці в узагальнених формах передати художній наратив. У процесі
роботи автор зверталася до творчості таких митців, як Андрій
Тарковський, Хелен Франкенталер, Марк Ротко, Ніколя де Сталь, Василь
Кандинський та до візантійської мозаїки «Хрещення Гос поднє».
Звичайно, врахувавши досвід художників-абстракціоністів і візантій-
ського мистецтва, Аліна Федотова змогла віднайти ту художню форму-
лу, яка по-своєму розкрила тему дипломної роботи. 

Отже, на основі аналізу дипломних робіт студентів майстерні віль-
ної графіки під керівництвом А. Чебикіна, можна зробити висновок, що
кожен художник, майстерно володіючи навиками академічного рисун-
ку та технік станкової графіки і активно використовуючи експеримент
як метод сучасного мистецтва, зумів створити власний неповторний
стиль та новий підхід до репрезентації цих творів. Адже сучасне мис-
тецтво має універсальний характер: йому властиві мобільні зсуви
як у бік модерних, так і постмодерних творчих пошуків.
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Красота никогда не уяснит себе своей сути.
Иоганн Вольфганг ГЁТЕ

Жизнь человеческая — мгновенна. Длиною в вечность. Она —
перерыв постепенности. Узкое горло песочных часов, где происходит
переход одной вечности в другую. Прошлого в будущее. Будущего
в прошлое. Настоящее настоящего. Будущее и прошлое аннигилируют
в настоящее и настоящим, взаимопревращаясь друг в друга. Без ысход -
ность, как таковая.

На самом деле единственное и неповторимое, повторяющее себя
настоящее — узость, где перетеканием одной вечности в другую вре -
мя и хаос обретают образ. В стеснении настоящего скорость превра-
щения увеличивается. Клепсидра. (Прямо скажу — образ неудачный,
но не ссылаться же на «энтелехию» — это точнее, даже в понимании
Аристотеля — текуче-сущностное становление, а не диалектика
неподвижных и дискретных категорий. По крайней мере, так в трак-
товке А. Ф. Лосева, которому следует доверять с большой осторожно-
стью.) И она же — самое бесконечное место в универсуме — место
и вместо универсума. 

Топос, где время и вечность, единичное и общее, пространство
и время? И так до бесконечности, и после бесконечности — едино,
«хронотоп». Здесь вечность и бесконечность даны во времени,
но «вдруг», «сразу», единовременно, вечным образом. Время вечности
«течет в оба края», в противотоке и во все стороны, оставаясь на месте.
Оно — везде и нигде. 
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Где топос, там и утопия. Всякая мера предполагает безмерное, знание —
незнание. Не всегда ученое, наученное горьким опытом, претензия на филосо-
фию превращается в «парафизику» — науку о воображаемых решениях. Все стре-
мится, переплетается, распутится развилками ходов, дорог, тропинок. Самое ин -
тересное — странствие как таковое. Сверну ли я в направлении проблемы
«интереса» в истории или пойду в «сторону» «меры» — суть не меняется. Мера —
как «самое оно», самое то, — повлечет за собой безмерное, да и сама она —
в колебании, потому что то, что она снимает в себе — относительно. Потом воз-
никнет вопрос о со-размерном в эстетике, само собой вспомнится, что здесь —
па рафраз на тему средневековой эстетики, где прекрасное, pulchrum, примиряет
aptum — соответствующее, и непригодное — ineptum. Соответствующее — отно-
сительно, потому как один и тот же предмет может соответствовать одной цели
и не соответствовать другой. И выяснится, что знаменитое Кантовское определе-
ние прекрасного как «целесообразного без цели» недалеко ушло от средневеко-
вой схоластики, которая — тоже почтенное дело. И нет никакого развития, тем
более прогресса, регресса, а в каждой точке истории или текста может быть роко-
вой поворот. Идти можно всеми путями сразу (или оставаться на месте — они
сами пройдут), поскольку исток-развилка-распутье-поворот-точка-мгновение-
без-дальнейшего — так же вечны и бесконечны, как сама вечность и бесконе-
чность движения со всем возможным многообразием единого.

Поток истории — не только оттуда сюда, но и отсюда туда. Если
клепсидра, то не только из верхнего в нижний резервуар, благодаря
силе тяжести, но и из нижнего в верхний. А вообще, никакая не клеп-
сидра, не резервуар, а свободная стихия.

Образы ничего не объясняют, конечно, только по видимости
показывают то, что мы хотим видеть, наше желание, встраивая в сущ-
ность предмета. Так Лосев для наглядности объясняет «эйдосы» и идеи
у Платона и Плотина, «для педагогических целей», как он выражает-
ся: вода замерзает и кипит, но идея воды не замерзает и не кипит. Или
ссылается на иллюстрацию Платона, на примере кифары, по струнам
которой ударяет кифаред, но не ударяет по гармонии (Лосев А. Ф.
Поздний эллинизм // История античной эстетики. — М., 1980. — Т. 6).
Но сейчас мы имеем дело с тем, что в превращении идея и тела — суть
эйдосы, и все бестелесное аффицируется в деятельности, обретая, соз-
давая, сотворяя действительность, так что идеи кипят и замерзают.
И ударяем, и превращаем гармонию. Материя и ее понятие — суть
одно. И это все бесконечно интересно — не то слово — бесконечно тра-
гично, потому что постичь учение об эйдосах, в сущности, невозмож-
но. Для этого недостаточно усвоить всю философию античности
и позд них исследователей, одни перечисления которых займут десят-
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ки тысяч страниц. Но и воскресить всю античную историю «стразу»,
всю длительность, свернув в одно мгновение, без изъяна и искаже-
ний, во всей полноте — никакой жизни не хватит, хотя она и живет
нами. Мыслящее и мыслимое, материя и идея, бытие и ничто, энергия
и динамика. Как актуальная и потенциальная бесконечность чув-
ственного становления, или называйте это чувственно-материаль-
ным космосом, аристотелевским Умом-перводвигателем, то, что стало
быть и становилось быть как энтелехия и эйдетическое становление,
и так далее — суть один процесс в различных формах одного и того же
«текуче-сущностного становления» как данности — схваченный как
переход — эйдос становления — вид его, внешность. 

В грубом приближении действительно можно рассматривать становление
и переход, как один и тот же процесс, но когда наступает время тонкостей, то воз-
никает необходимость различать становление и развитие, становление и переход,
становление и превращение, явление и феномен, эйдос и образ, современность
и контемпорарность. И даже как в тавтогориях: процесс в себе тождественности,
когда становление не тождественно становлению; сущность не равна себе; само -
движение не является таковым; видимость и кажимость, оттого, что они являют-
ся видятся и кажутся — не перестают быть; личность триипостасна, как «я» — «не-
я» и отношения между ними. Словом, когда речь идет о тонкостях и сущность
не выражается как оплотяненная «чтойность», «яйность», данность — различие
не в статике, разведенной на самостоятельные сущности, и не в эклектике, где
все смешивается в невообразимую смесь, а в превращении, где все может пре-
вращаться во все. И это не «суррогаты Абсолюта». Тысячи лет неимоверных уси-
лий понадобились, чтобы схватить суть диалектики, но каждый раз приходится
начинать сначала, хотя, может быть, к счастью. До сих пор не могут понять, что
«избранная вещь» скончалась, и современное искусство — только ее разложе-
ние, начиная с Дюшана и Малевича и до бесконечности.

Но в данный момент вопрос не в том. В не-ином. Изменилось само
отношение философии. Нет, конечно, речь не о той чахлой поросли,
которая прорастает словесами, случалками, бродилками, блудилка-
ми, мутациями смыслов, вьющимися блужданиями и прочей флорой,
среди которых охотно теряются и теряют память. Просто в философии
(и везде) происходит то же, что и с музыкой, которая, теряя организа-
цию, начинает кристаллизоваться вокруг абстрактных принципов,
объявляя равноправным и любой пока организованный звук в слы-
шимом диапазоне, и его отсутствие, считая это возвратом (а так оно
и есть) к принципам классической полифонии. Само тело звука ста-
новится организующим правилом. Это принимается без доказатель-
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ств, и на этом убогом основании взращивается «гидропонное»,
вскормленное временем чувство. Вернее, чувство которое «не выше»,
не после, не мета-ощущение, но «быстрее», «глубже», «чище». Любой
раздражитель может претендовать на полноценность. И это вполне
соответствует эстетике. Подобно тому, как у Плотина «душа — это
свет, который может освещать мусор, но сам от этого не темнеет». 

Музыка остается музыкой, как бы и в чем бы, чем бы она себя
не воплощала. 

У философии претензии те же. И материя, и красота — никакие,
без-образны, бесформенны и безучастны. Они — отсутствие друг дру -
га. Эта лишенность порождает время и пространство. То есть непо -
рож денная вечность и бесконечность в их пребывании требуют соз-
дания бытия, превращения его из ничего случайно, свободно
и не обходимо. Поэтому материя воспринималась не как банальное
вещество (от вещи), а ничто — не как будто бы «ничто» — но во всем
чувственном сиянии, вплоть до отрицания восприятия, которое —
невозможно и всецело отторгнуто в себя. Оно только себя и воспри-
нимает — «восприятие восприятия».

Об укорененности в меоне написано много. Но ме он (τό μη όν)
имеет много значений. Это не только ничто, не-сущее, но и инобытие,
и другое, иное, не-единое. Поэтому философия и довольствуется несу-
щим. Она всегда — не-иное и инобытие сразу в «сверхотрицании»
(ή ύπεραπόφασις). Иными словами, философия, став предметом самой
себя, перестала быть собой, взамен получив сомнительную (сомневаясь
во всем и на этом основании утверждая невероятное) свободу быть всем. 

Поэтому я настаиваю, что «равноправие» категорий, эйдосов, поня-
тий идей, трансценденталий, универсалий, образов, метафор, чужерод-
ных слов, даже символов, знаков, пауз, иероглифов, нот — результат-
возможность в действительности превращения всего во все. То, во что
нечто превращается, не является конечным результатом, как и тем,
ради чего осуществляется движение. То, что превращается — Не-единое
(τύ μή έν), которое не совпадает с το μη όν — не-сущим. Но они в беспо-
добном подобии, в соотнесенности, как свет τό φώς и природа ή φύσις,
в пределе (хотя классические филологи покрутят у виска). Ответ клас-
сическим филологам: они не являются началом, основанием, условием,
истоком и причиной превращения, а сами есть превращение, в кото-
ром не различены становление, развитие, движение изменение, пре-
вращение, возникновение — ή γένεσις — генезис.

Классическая филология сама о себе создала миф, как о строгой науке,
имеющей дело с текстами, фактами и истинами. На самом деле более беспомощ-
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ного занятия трудно представить. Так что она прекрасно и сама осознает,
что существует лишь благодаря «презумпции невиновности». Пусть себе фанта-
зирует дальше — все держится на воображении ею занимающихся.

Так что категории становления в античности нет. Но становле-
ние есть в бытии. Общеизвестно, что понятие «синий», «голубой»
в древнегреческом не встречается, тем не менее, фриз Парфенона
имен но такого цвета, да и от того, что небо золотое, оно не перестает
быть самим собой.

Здесь хорошим ходом будет вспомнить без всякого повода пастернаковский
«цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет…», сравнить его с Бараташвили
(хотя бы подстрочник). И увидеть, что они очень разнятся, но что «в жертву осталь-
ным цветам…» — и почувствовать, что любой текст — в сущности перевод-переход-
превращение.

Это как эффектные снимки галактик, звездных скоплений и ту -
манностей, которые для невооруженного взгляда серые, но могут
видеться и иначе — во всем своем великолепии, и это объективно
(хотя объектив тут уже ни при чем). 

То же и со всем великолепием Универсума. В каждой точке
бытия. Серость в нас самих. Все вокруг невероятно и фантастично,
прозрачно, а муть и серость — достояние человеческого, когда «белый
свет не мил», хотя он не белый, он никакой. Мы ему безразличны,
но он не безразличен нам. Не мы вносим все многообразие в его един-
ство многообразия, но — нами.

Образ ведет себя как нерожденное. Образ — только блик, но ре -
альный, художественный рефлекс действительного (действие-являю-
щего) отношения. Поэтому любая произвольная ассоциация не слу-
чайна, даже случайность в каждом случае неоднородна, и обретает
динамику относительно реального движения. То есть форма налич-
ного бытия чего бы то ни было напоминает становление в его посто-
янном беспокойстве, что-то вроде архитектуры действующих фонта-
нов, чья конфигурация состоит из потока восстающей против тяжести
и падающей воды. Таким пульсирующим и фонтанирующим является
и свет во всех своих превращениях.

До каждого из нас протекла вечность и после будет вечность. 
И только здесь — вечный простор и граница, окраина вечности,

и прошлой, и будущей. Мы не современные — последние во времени.
Место, где вечности распространиваются — здесь их начало

и ко  нец, причем, не одной, а потом другой — это раздвигание одной
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единой вечности. В ней мы всегда на пределе-которые («который» —
припредельный, околицей проходящий — «міроколіцѣй» — в старо -
русском), и всегда посередине и нигде. 

Вселенная — нам на поглядение. И каждый из нас — самосозна-
ние вечности и бесконечности, так же вечен и бесконечен, как сама
вечность. Жизнь — всегда впервые. Всегда в начале, сызнова — непре-
ходящее удивление. Нет, не Швейцеровское «Благоговение перед жиз-
нью», хотя и это тоже, а нечто немолвленное, неподвластное, которое
не унижает в слабости и не приводит в ужас, когда понимаешь, что
все преходяще. Возникновение и исчезновение разделены только
тобой во мгновении настоящего.

Бесконечность настоящего не меньше, чем бесконечности буду-
щего и прошлого. Результат их аннигиляции, превращающейся в свет
во всех его значениях — здесь, сейчас, «сразу и вдруг», беспредельно
и на пределе, не теряя ничего, даже видимости и кажимости. Де ятель -
ное созерцание, видение — тоже результат, вместе со становлением
еще безымянного света. В созерцании глубину пространства меряют
«на глазок».

Кажется, видится, мнится, чудится (особенно чудится), чужится, марится,
мерещится — и это чрезвычайно значимо для искусства, которое — не иллюзия,
как полагают сами художники. Не просто замурованный взгляд, взятый как эта-
лонный метр от «сих до сих», а скорость его фрагментирования, квантования
и происхожденияе (про- и -исхождения), генезис и развитие, и генезис развития,
его становление и «свитие», а не просто дление, самосотворение его. Взгляд,
в сущности, копирует свет, причем не только метафизически (это давно стало
общим местом), но и физически. Он — не только продукт превращения, но и само
это превращение света во все и света вовсю. Он вынянчен, выпестован светом,
что само по себе удивительно. И вот он сам уже светоносный, светонесущий, а не
освещаемый — светолитие и светозаривость. Светопоглощающий. Свето зари -
вый, то есть разоряющийся, распадающийся и на себя не похожий, но все же это
одна сущность. А разор — это исчезновение зрения, ослепление, слепота. Ис че -
зающий. И светящийся. Но черный свет. «Смерть света» Зедльмайра — велико-
лепная книга, но она — лишь жалкий лепет, неспособный описать помраченный
свет в его исчезновении. Тьма — не просто отсутствие света, тьма обретает соб-
ственную сущность и самодвижение. 

Приписываемое Гераклиту — τό δέ κινούμενον κινουμένωι γινώσκεσθαι —
Аристотель о душе — движущееся познается движущимся. Но, точно так же, пре-
вращение — превращением, становление — становлением и чувства — чувства-
ми: в себеравности. И абсолютная красота — абсолютной красотой, которая
ей противостоит, но не отрицая ее природы, а усугубляя.
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Открылась огромность, не спросив, и все тут. А теперь спрашива-
ет, пытает.

Это не пафос, это унылая констатация. В сущности, свойство —
помимо привычных значений пафоса, патоса и страсти — τό πάθός
(а еще острова, не утопии, а реального). 

Все, что мы можем создать в бесконечности, уже есть в превра-
щении, и что самое интересное — в никогда не повторяемости при
повторимости. Поэтому вопрос не в том, есть ли извечное возвраще-
ние, а в том, почему мир неповторим. И как мы праздно тратим под-
вижную вечность — время — на всякую блажь, добро бы свою. 

Наше отнюдь не христианское восстание против смерти не тре-
бует лозунгов, манифестов и деклараций независимости. Оно обстав-
лено договорами о намерениях со смертью, но требует свободы, кото-
рая — тот же переход. 

У юного Шеллинга есть соображение, что необходимость — бес-
конечное и свобода (бесконечность, явленная как бесконечное, самой
собой в себетождественности) как бы еще покоятся в нераскрытом
виде, словно в бутоне, оставаясь под общим покровом в единстве,
которое еще раскроется миром свободы. И замечательное утвержде-
ние, что общее равно свободе. Ну, что сказать? «Хочешь быть свобод-
ным — будь им». 

Противоречие случайности, которая неповторима и тем бесконе-
чна, и свободы, как необходимое явление бесконечности, являются
перерывом постепенности, который — тот же переход: как происхожде-
ние и рост. Так что пространство и время неоднородны в своем превра-
щении, являются (является) истоком музыки, которая берет свое начало,
вечное и бесконечное, в явлении, в каждой точке бытия и ничто. 

Размер, ритм, такт, пауза, темп, пульсация напрямую заим-
ствуются из вселенной — ее продолжения, дления, преобразованного
и преобразующего. Они непостижимы, но постигаемы (а иногда и ско-
ропостижны — смерть есть исток и начало творения) и являются
в какой-то момент способом развития вселенной, которая равнодуш-
на в виду отсутствия души, и об этом ничего не знает. 

Живущие — ее энтелехия или свидетельство ее отсутствия — сви-
детельство о смерти, о которой уже мертвый мир может не догадывать-
ся. Именно поэтому я понимаю С. Жижека, который нагло заявляет,
что его не волнует судьба человечества. Это не приступ ми зантропии.
На историю лучше не смотреть: загадишь взгляд.

И действительно: нет ничего более омерзительного, чем челове-
чество — тупиковая ветвь развития, ее слепая кишка, чреватая пери-
тонитом. Но, с другой стороны, при всем этом оправданием являются
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те, кто создает универсум. Они являются объективным бытием чувств
и сознания вселенной, которая даже без такой малости, как безмозглое,
неполноценное человечество не может прийти в сознание и обрести
свободу. Человек чудовищно велик и создает бесконечность, сообраз-
ную себе. Конвенция со смертью невозможна. Не договоримся. Поэтому
некоторое помрачение света, смеркание, его не грязнит, подобно тому,
как красота не отрицается, а усложняется только для воспринимающе-
го, углубляется, хотя остается просто собой. Пространство не безразлич-
но — оно не внутренность бытия и не его отсутствие.

И это — тоже смятение света, каким бы он не представлялся:
помраченным, божественным, благодатным, внутренним, небесным,
невечерним, фаворским, физическим, биологическим, химическим
или «в конце туннеля» тех «кротовых нор», которые, как переходы,
представляет наше познание, аэрирующее бесконечность и вечность.
Этот свет, в тени которого мы только и можем ощутить свое одиноче-
ство, он — одиночество вечности, которая разверзлась нами и не
пред стоит, и им согреется в космическом холоде.

Stehen, im Schatten

Fǘr-niemand-und-nichts-Stehn
Unerkannt,
Fǜr dich
Allein.

Mit allem, was darin Raum hat
Auh ohne
Sprahe. 
Поль Целан

Стоять в тени
Шрама воздушной раны.

Ни — для — кого — ничего — не — ради — стоять.
Неузнанным, 
Ради тебя
Одного.

Со всем, что сумеет вместить
И без слов.

Перевод Ольги Седаковой
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Стоять — в тени от следа
Раны в воздухе.

Ни-за-кого-стоять, ни-за-что,
Неопознано, за тебя
Лишь.

Со всем, что вместимо там
И помимо
Слова.

Перевод Марка Белорусца
(Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма. — 
М., 2008. — С. 202–203)

Вот это и схватывает суть перехода длиною в жизнь, хотя пора-
жает бесконечность прочтений при переводе: для-никого-ничто-сто-
ять. Стоять как распор в ране бытия, как удерживающее жизнь уси-
лие. Сама тень от разверстости — меткой, рубцом, знаком в воздухе,
ничего не знача, незнаемым, воспоминанием о боли, незначащим для
одного (в том смысле, что для себя, чужого самому себе, когда говорят
про себя: «Тебе, кажется, и не дышится в разрывах воздуха»). Рана —
это открытое пространство, рана откровенна одинокой болью и без-
молвна, безречна неизреченно. Перевод тоже похож на переход,
а смысл в языках — на нейтральных полосах культур, а не языков.
Свет рассекает на время и пространство, преобразует вечность и бес-
конечность. И они схлопываются, рождая первообраз звука — молча,
сохраняя его первобытность.

Границы вечности и бесконечности — и границы моего Я — одни
и те же — одна и та же сплошность.

Непрерывное –τό συνεχές, неизбывное –τό άίδιον, непротяженное —
τό άδίάστατον, неподобное — τό άνόμσιον и нерожденное — άγενήτω ςγένεσις —
невозникшее, но вечно новое, каждый момент становление, но в образе «пре-
вращения, перехода, возникающего, рожденного, имеющего начало и конец
и бесконечно ограниченного».

Сплошность эта — без пробелов, и все же с окнами, которыми
можно транцендировать. Они не прорублены, они — свойство самой
границы, которая — зеркало насквозь — сама, как окно, что-то отра-
жает, а что-то позволяет провидеть — сквозняк («протяг») в иное. 

Но ее истина в том, что любой предел, которому она принадле-
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жит — переход и превращение. Пробел как открытая дверь, а не отсе-
чение или нетость. Все приобретает многозначительность и важную
серьезность, даже требование к печатному листу. Жизнь превращает-
ся в сорок тысяч знаков с пробелами. Пробел — открытость, он ниче-
го не скрывает, но он — прореха, разрыв не только в тексте, но с собой.
За ним — немолвленность, которую не заткать — бесконечные необ-
ретенные потери и утраты — тоска по бесконечно непознанному, не -
сделанному и невозможному.

Пробел — это кротовая нора, как в фантастической физике, когда
два разных времени складываются так, что от одного до другого
подать рукой. Краткий путь — не повторение длинного последова-
тельного развития, а транскреация, не через эволюцию, а в свободное
превращение, свободным превращением. 

Иное не предстоит, а рядом. Сложи лист бумаги: ты идешь на дру-
гую сторону не по поверхности, а насквозь, проткнув или не нарушив
плоскости или объема. Можно идти по ленте Мёбиуса, и никогда
не придешь, потому что у этой фигуры — одна поверхность. А можно
вообще никуда не идти, и пусть вселенная вращается вокруг меня, а я,
как гравитационный коллапс, замкну пространство вокруг вихрем
времени, который распадется, как только я перестану быть черный
дырой. Я — воронка времени, искажающая пространство. Времяворот.
Световорот. Вихрь случайностей, которые закручены движением,
и са ми — движение.

Граница не только трансфинитна, но и сама есть движение про-
тиворечия, где внешнее и внутренне — одно. Не-иная граница, кото-
рую мы тщимся преодолеть и живем на пределе и пределом.

Вопрос о преодолении личности — всегда открытый, распахну-
тый. Как только личность очерчена, замкнется, она захлебнется,
задохнется своей герметичностью, сколлапсирует, закуклится сверну-
тым пространством. Но не прорвать пространства ей предстоит, а пре-
вратить и превратиться в свое-другое превращение(я). Выйдя из себя.

Можно радоваться или огорчаться бесконечности универсума,
страшиться агорафобии, пытаясь спрятаться в «мир человека», или
принимать как данность, удивляясь и восхищаясь в откровении
не бесконечности, а ей навстречу, открывая себя. 

Это все — «бытие-возможность», бытие в возможности
(τό δυνάμει) и бытие в действительности (τό ένγργεία). «Динамика»
и «энергия» — здесь, в настоящем. Актуальная и потенциальная бес-
конечности — всего лишь атрибуты человека. Перерисовываю грече-
ские слова не столько для колорита, сколько для нарушения востор-
женной монотонности текста, присущей тому, имени чему нет.
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Под черкиваю, что речь идет совсем о другом, о превращении, которое
нельзя констатировать в его неопределенности, не умертвив указа-
нием, не остановив.

Современная философия больше ничего не открывает и не объяс-
няет, она создает неведомое, которое, в своей неопределенности, слов-
но изначальный темный свет, ничего не освещает, и, остановленный
самим собой, только образует будущие миры, имени которым нет.
Свете тихий. 

«Мир тишины». Макса Пикара надо было читать вовремя, еще в 1948 году,
а сейчас, после громоподобного Кейджа, который тоже отшумел, он кажется пре-
сным и банальным, дышащим на ладан клерикальным духом. Книга может быть
выражена одной строчкой О. Седаковой — «если это не Сад, разреши мне назад
в тишину, где за думаны вещи». Однако наталкивает на странную связь света и ти -
шины. Молчание заговорено и звучит с чужого голоса.

Это не познание, это создание. Оно нисколько не отрицает пред-
шествующую бесконечность. Как и новейшая музыка не то что не уп -
раздняет и не покушается на музыку предшественников, но да же
излишне мифологизирует прошлое, и все, вплоть до Палестрины
и дальше, до Боэция, Августина, вплоть до дельфийских записей и их
неведомых авторов — сплошь небожители. Точно так же, как простая
керамическая ваза любого времени любого народа, теряя служебное,
утилитарное, функциональное назначение, обретает то, что в ней
не со держится, хотя наличествует (количествует) — хрупкое, но несо-
крушимое (кружимое) эстетическое совершенство. Точно так же ле -
гендарными становятся имена и деяния композиторов и философов,
художников, музыкантов, поэтов, когда они превращаются в воспо-
минанье давнее. Так же мы даже не догадываемся о прекрасных чер-
тах творений, о которых остались только предания, или вообще ниче-
го не осталось — но в незнаемом растет «жаль» утраченного. «Блестит
зима дряхлеющего мира («мига» было бы выразительнее. — А. Б.)
Блестит. Суров и бледен человек» (Сент-Бёв).

Я случайно смотрел передачу про глухой район Перу. Там высокие горы,
суровая земля, и люди живут в разреженном воздухе, где жить нельзя. Высекли
в скалах храмы, какие-то невероятные скульптуры, через горы, не зная железа,
еще тысячу лет назад прорубили канал на многие километры. И вот они поют
грустную песню, с мелодией, от которой останавливается сердце, под аккомпа-
немент архаичных, странных, с местными названиями, и новых инструментов,
вроде гитары, флейты (нечто подобное я испытывал, читая потрясающую книгу
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А. Карпентьера «Затерянные следы»). Песня в переводе звучит примерно так:
«Я хотел бы умереть, и чтобы меня похоронили в глиняном прохладном темном
горшке, обожженном на огне, где я оставляю любовь и разочарование, из кото-
рых вырастает время». В этом — суть если не времени, то его восприятия — оно
все состоит из любви и разочарования, и ему в его исчезновении присущи все
человеческие чувства. Хотя и вечность может быть радостной и печальной.
И они до сих пор пользуются палкой-копалкой, ездят на ламах и едят бог знает
что… И такая музыка и поэзия — высоко в заснеженных горах, где нет даже дорог. 

Но то же происходит и с любым прошлым. Оно эстетизируется. Гончар -
ство — это синтез стихий — земли, огня, воды и воздуха. Обожженная огнем
глина. Дыхание культуры — тоже огонь, медленный огонь окисления. Гончарство
божественно, во многих мифологиях Бог — гончар, хотя не боги горшки обжи-
гают. И жизнь, и «огонь мерами угасающий и мерами возгорающийся» Геракли -
та — это не сентиментальный кретинизм. Распахивается то, чему имени нет,
что узнать нельзя. Дышит незримое присутствие.

И тогда «жизнь есть упускаемая и упущенная возможность» — Платонов,
«чувствую себя глубоко несчастным и подавленным». Все, что говорилось и писа-
лось, думалось и молчалось о жизни, представляется адом, обрушивающимся по-
Босховски на Землю, и это ад может быть еще более адским, когда представляет-
ся «космической стужей» Н. Бердяева — все растрескивается, все не требует
оправдания, потому что есть само собой. Каждое рассмотрение слишком мелко,
взгляд, зрение, «зря» вымерзают до дна. И начинаются подозрения, вроде того,
что «кубизм — предтеча фашизма», и бред начинается не у кого-нибудь, а у са -
мых, элитарней некуда, мыслителей, вроде Вяч. Иванова, В. Вейдле, Ф. Степуна
и др. Начинается историческая, не то, чтобы клевета, — когда поклеп, навет соз-
нательны, — а аберрация зрения, параноидальное подозрение, что мир сошел
с ума, как будто я — мерило разумности. 

И в то же время она (жизнь упускаемая без сожаления) может быть фанта-
стической радостью. Причастностью. «Кто был, в ничто не обратится, причаст-
ный бытию блажен». 

Гете это чувствовал, и потому ему была дана судьбой идея метаморфоза.
Но метаморфоз — это предел эстетики «формы форм». Когда ясно торжество пре-
вращения одной формы в другую, от наличного бытия к наличному бытию.
Открывается истинная сущность становления — от ничто к ничто, а всякое
наличное бытие является самовоспроизводящим себя в форме покоя становле-
нием, которое стремится к гибели, и форма, внешняя ему, временит скоростью. 

Идея скорости, метаморфоза, перехода, превращения и вообще времени
принадлежит Новому Времени, и в нем становится центральной, хотя рождена
не им. Но именно в период становления капитала, когда время в своей превра-
щенной форме становится и проблемой, и формой богатства, и сущностью раз-
вития — проблема времени, и метаморфоза, и скорости, и все атрибуты, модусы,
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фигуры, производные, функции и прочее становятся проблемой, принципом
и методом, способом практического развертывания идеи. 

Достаточно посмотреть «Капитал» К. Мсрака, чтобы понять, что он — о пере-
ходах, превращениях метаморфозах живого труда, времени, товара, обращения
капитала и скорости обращения и превращения, включая проблемы ускорения,
сокращения пространства и времени. Метаморфоз является историей количе-
ственного развития времени, где все сводится к его экономии и псевдоморфозу,
то есть — перехода от формы к форме, одной формы в другую, как «узловые
линии мер». А суть дальнейшего развития состоит в том, чтобы перейти от мета-
морфоза и превращения форм к абсолютному превращению, когда формы —
исчезающие моменты.

Тут уместно вспомнить, что в античности феноменально понимали, что часть
больше целого, поскольку часть — целое вместе со своей границей и отношени-
ем к не-единому, то есть другому, чему та же граница является пределом — отно-
шение ко всему оставленному. Тогда как целое только тотально. Часть абсолют-
на, потому что является всецело определенной, и, значит, актуальной сбывшейся
бесконечностью. Целое не состоит из частей, и в своем единстве тотально, явля-
ясь «дурной», потенциальной бесконечностью, а значит, динамической формой.
Оставив вопрос о дурном характере бесконечности на отсутствующей совести
греков, замечу, что только переход от формы форм к становлению становления
дает возможность и действительность дальнейшего развития. Пока еще только
в форме перехода, с дальнейшим снятием всякой количественной и качествен-
ной определенности. История качественного развития времени лежит во вне -
вре мен ности свободного времени, в тотальности превращения без утилитарно-
сти или «технического выражения» красоты.

Малевич, кстати, понимал движение формально, механически, как переме-
щение. Только на основании того, что греческое искусство осталось искусством и в
«прогрессивном времени», несмотря на достижения скорости, он делает впол не
закономерный вывод: «Таким образом, вполне возможно сказать, что из Искусства
должно быть выключено движение, и признать все виды Искусства, в которых
выражено движение, принадлежащими металлотехнической индустрии. Признать
же произведениями Искусства <необходимо> только те, в которых нет ни силы, ни
движения этой силы (покой)» (Малевич К. Живопись // Малевич К. Черный квадрат.
— СПб., 2014. — С. 274). Так он восставал против прогрессивного голодного бега,
управляющего жизнью, «синтеза Искусства, которое не успело выработать новый
синтез недвижности дальнейшего пищевого разврата», против порабощения
Искусства и его эксплуатации, уподобления пчеле, которая не знает, что человек
сознательно ворует ее энергию. «Так и живописец не знает того, что под его мазок
подставляют морду для росписи живописью» (там же, с. 275).

Не знаю, читал ли Малевич «Басню о пчелах» Мандевиля и Метерлинка,
но образ знакомый. Искусство так же безмозгло, как и пчела, которая отрыгивает

• 119 •

П р е в р а щ е н и е  к а к  э с т е т и ч е с к а я  к а т е г о р и я



собственный продукт сорок раз, чтобы получился мед. Суть не в том, чтобы обе-
регать искусство от него самого, ангажированности времени и торгашеских
наклонностей. Это наивно, но понятно. «Недвижность Искусства должна быть
признана основой его, движимость же должна быть признана в тех культурах,
в которых нет достижения и предела, не найден синтез» (там же, с. 273). «Суть
Искусства, которая и заключается в недвижности прогресса и объемов познания»
(там же, с. 273). Для меня вообще нет авторитетов, но поскольку сейчас, по слу-
чаю столетия «черного квадрата», его хоронят вторично, и не в супрематическом
гробу под «знаком квадрата, круга и двух пересекающихся плоскостей», а сделав
его гламурным и общеупотребимым, скажу только: «Оставьте человека в покое
и Искусство тоже», или, как Э. Ионеску: «Помогите человеку умереть».

Суть в том, что Малевич (равно как и все адепты современного искусства,
которые смогли ясно артикулировать то, что хотели сказать — большая ред-
кость) — обыден и банален, потому столь любезен неучам, которые тайно леле-
ют мечту, что они гениальны. Тут не только понимать нечего — здесь и уметь
ничего не надо. «Мнимости в геометрии». Дух расчерченной и счисленной раз-
лагающейся вещи — метафизическая вонь, демонстрация и «сырая банальная
поделка». Не только я ви жу это — Г. Зедльмайр еще круче обошелся с этим
дилетантом (см.: Зедль майр Г. Смерть света // Зедльмайр Г. Утрата середины. —
М., 2008. — С. 465–466).

Суть в том, чтобы искусство в своей искусственной форме пере-
стало быть вовсе. Ох, как боятся все «смерти искусства». В то время,
как оно рядится в эту форму (униформу, у которой есть свои бренды),
а само давно уже на панели производства — только цена разная,
а доступность одинаковая. И никто о нем сожалеть не будет. Вопрос
о смерти искусства формален. Речь идет о его превращении и возвра-
щении его сущности, где оно не обслуживает так называемую жизнь,
но и есть эта жизнь, без имитации и фальши. Жизнь, не привязанная
к определенной искаженной форме общественного сознания, чей за -
каз выполняет и не является, как сейчас, тупой формой идеологии,
даже не осознавая этого. Гораздо печальней вопрос о живой смерти
художников и творцов, которые, стремясь доказать свою, порой исте-
рическую, непричастность к обывателям, доминируют именно
как обы ватели. Для которых Кьеркегор, — что заметил Зедльмайер, —
даже надергал отовсюду терминов, очень точных, называя «sympara-
nekromenoi» — медленносоумирающими, заимствуя у Эсхила из «Ан -
ти гоны»; «aphorsmenoi» — людьми, избавленными от общения
с другими; segreggats — отсорбированными, особящимися и особен-
ными, ну прямо «с особыми потребностями»; desperados — отчаявши-
мися (исп.), считающими себя причастными к секте «свободных
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умов», а на самом деле убогих представителей «несчастного герме-
тичного сознания» с ампутированным воображением.

Вот тут метафизический разум, не говоря уже о рассудке, понима-
ет, что он натолкнулся на свои границы, заглянув слишком далеко —
там то, что он называет абсолютной красотой, и природа у нее другая,
здесь она убийственна, ее не может быть чуть-чуть. Вот тогда разум
сходит с ума и обретает, как контртему, противоядие в логике превра-
щений. Он еще согласен иметь дело с превращенными формами,
он ясно видит, что «возвратные формы» — его погибель. А возвратная
форма — это та, которая абсолютна, бессмертна и не может превра-
тится и уйти, исчезнуть в основании. Так свобода, если она не стано-
вится в виде свободного времени пространством человеческого раз-
вития, превращается в нечеловеческую пытку. 

Красота уничтожает человека как существо иной природы, нехо-
тя унижая его, хотя он, в своей универсальности, при последнем усло-
вии — самозабвения — не-иное красоты. (Усугубление красоты, а не
ее отрицание, пусть и само-, — настаивал В. Вейдле.) Но и красота сво-
бодно должна отказаться от имени, потому что она превосходит его —
все сказанное в бесчисленных «философиях имени» — истинная прав-
да. Потому все эти сумасшедшие авторы своими книгами делают воз-
можным, как сквозь фильтры, смотреть на изначальный, безначаль-
ный свет, который на самом деле бесцветный, но благодаря нам
обретает то великолепие, которое мы видим.

Прошлое буднично становится эстетическим феноменом. Причем
этот обычный процесс тем интенсивнее, чем ближе к так называемой
«цивилизации», к «миру». Собственно оно имеет смысл только в про-
цессе производства свободного времени. Интенсификация времени —
в парадоксальном истощении его в промышленности и доведения его
до сверхплотности и сверхпроводимости. Время обретает иные «агре-
гатные состояния», вернее, оно ускоряется до скорости света — вели-
чины постоянной. 

Не важно, что на самом деле втягивание опредмеченного време-
ни в виде орудия или вещи в потребление, освобождение его той же
деятельностью, которая этот предмет создала, распредмечивая, и, пре-
вращая прибавочное время, в нем заключенное, в свободное, которое
беспредметно, хотя и представляет предметность как таковую — свой-
ство простого воспроизводства. И здесь логика дела, движущаяся по
контуру предмета, превращается в технологию, как способ управле-
ния не предметами, а процессами. 

Дальше эта технология в свободном времени становится предме-
том самой себя, а наука превращается в непосредственную произво-
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дительную силу. Здесь решается вопрос не о потребительском отно-
шении к универсуму, а об эстетике — об отношении становления
и превращения, Абсолютной Красоты и прекрасного, Всеобщего и еди-
ничного. Решается не сознательным созданием мифа, а развитием
материи и уходом свободы в основание.

Точка схождения — в настоящем, в человеке. Кажется ему, что
имеет вселенское предназначение, что он — воплощение и основание
дальнейшего развитии материи в общественной форме движения
и общественной формой движения — пусть себе. В каком-то смысле так
и есть, дальнейшее развитие невозможно без свободы, то есть требует
сознательного развития красоты. И это не антропоцентризм, в котором
тоже нет ничего страшного. Но, если он может жить, только чувствуя
себя космократором, иначе остановится сердце (ό κοσμοκράτωρ),
то пусть себе, посмеемся. Хотя, возможно, будет не до смеха. Конечно,
человек — не венец творения, да и, в сущности, иерархия развитию
не присуща — она накладная. И развитие существует только в про -
стран стве и во времени, которые ему присущи, потому что развитие
порождает их как свои атрибуты, но для становления они совершенно
безразличны, неразличенны, хотя и представляются «сердцем» разви-
тия. Развитие без становления не существует. А становление — просто
до существования, поскольку вне времени и пространства.

Да, становление — сердце развития, и без него развития нет, поэ-
тому становление абсолютно, но и становления нет без развития,
в том смысле, в каком абсолютное было бы не полным без относи-
тельного, всеобщее — без единичного, а вечность без времени была
бы ущербна на целое время. 

Хотя становление к последующему относится как к своим порож-
дениям, замкнутым на самое себя, но для становления всякое после-
дующее — прошлое. Ни будущего, ни прошлого, ни последующего для
становления не существует — оно всегда.

Об этих удивительных «тавтогориях» писал Аверинцев и многие
другие: «природа природы», «становление становления», «превраще-
ние превращения», «красота красоты». Это ни в коем разе не логиче-
ская ошибка, не тавтология, и не кунштюк (от античности до нашего
времени, перечислять фамилии приятно, но утомительно — многие
тома). Не вывих, выверт мышления — это становление в его постоян-
стве, в форме покоя, — наличное бытие, воспроизводящее себя в од -
ной и той же определенности. Конечная форма превращения. Если
есть тавто-логия, то логика «тавто» пользуется тавтогориями — кате-
гориями категориальности. В сущности, когда нечто от простой реф-
лексии переходит к единству самосознания, то оно становится объек-

• 122 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



том самого себя — диапазон здесь огромный, от простого созерцания
созерцания до превращения превращения, то есть переосуществления
себя и возвращения в абсолютное беспокойство. Исток кажимости,
видимости, любого отношения и формального многообразия действи-
тельности — в превращении. «Ибо укажу с самого начала: абсолют-
ный покой в мире — бессмыслица, покой в мире всегда только кажу-
щийся и по существу только минус (отрицательность, как таковая,
негативность покуда активность, происходящая из превращения,
именно она — форма покоя. — А. Б.), а отнюдь не полное отсутствие
движения (=0). Движение света есть, следовательно, изначальное дви-
жение, присущее каждой материи как таковой…» (Шел    линг Ф. В. Й.
О мировой душе. Гипотеза высшей физики для объяснения всеобщего
организма, или разработка первых основоположений натурфилосо-
фии на основе начал тяжести и света // Шеллинг Ф. В. Й. Собр. соч.:
В 2 т. — М., 1987. — Т. 1. — С. 89).

Конечно, даже читая Шеллинга, должно делать поправку
(не исправляя), что это только мое видение. Что имел ввиду гениаль-
ный мыслитель и его предшественники, и был ли он в самом деле
так феноменально талантлив, что сумел узреть относительность
покоя, причем по отношению к самому себе, как одного и того же про-
странства, которое, на самом деле, все время в становлении и неопре-
деленности?

Поэтому даже скорость света инертна, а свет сам находится в раз-
витии. Правы древние, которые форму покоя, стихию света рассма-
тривали как нечто изначально пребывающее, цикличное, которое
принимает форму свободы. Выход я в иное возвращается, и это воз-
вращение есть разложение и смерть. Те же эманации у греков: пре-
бывание (ή μονή), выход за свои пределы ( ή πρόοδος) и возвращение
(ή έπιτροφη). Греческие слова здесь — метафоры, своего рода орна-
мент, они поставляют смыслы, которые должны своей нечитаемо-
стью представлять бесконечность утраченного и непознаваемого.
Они утверждают нашу причастность, как древние камни, которые не
в прошлом, а здесь. Они придают остойчивость тексту не авторите-
том, а потому, что имеют множество значений, но все — о том же,
во всех превращениях, как своеобразный панкосмизм уничтожения
и возникновения. Хотя все это приблизительно, поскольку у греков
нет различения между становлением, развитием, возникновением
и пр. Все это генезис, а часто слышимое слово «парадигма», произно-
симое профессорами с умным видом, вообще превратилось в мусор:
спросишь значение — полный бред. Хотя «полный бред» — недосягае-
мая мечта для тех, кто печется о «возрожденном хаосе» как символе
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непосредственности и синкретизма. Он — своего рода синоним «на -
стоящей» свободы.

У Дамаския, например, это третий чин умопостигаемого, живое-в-
себе, но живое в себе — еще и автодзоон, и это так же далеко от Пла -
тона и от Парменида, как и наши произвольные попытки докопаться
до истины. Все здесь, сейчас, и никогда потом. Так что наше понима-
ние при попытках навязать древним свое видение обречено, будь ты
хоть трижды классический филолог. 

На пульпе истории, которой пытаются придать однородность
дешевой бумаги и превратить в плоскость, наша типографская краска
не держится. Мертвый язык слишком живой, и не стоит его татуиро-
вать. Это все равно что на пергаментах писать канцелярским языком
инструкции по пожарной безопасности. Или заворачивать в найден-
ные рукописи древних текстов несвежую селедку наших мыслей. 

Хотя, возможно, все куда проще, но для нас недоступно, как са мые
далекие галактики. Световые годы прошлого, с одной стороны, превра-
щены в нас, как то, что является и превращено в природу нашего виде-
ния. С другой стороны — утрачены безвозвратно, поскольку свет рас-
пространялся во все стороны, а не только для нас. И в тот же момент
возможна любая ересь, что служит оправданием всему, что мы делаем. 

Гениальные прозрения Шеллинга (созревание взгляда, свет, зре-
ние в никуда) даже если неверны, то желательны, хотя бы и вся тео-
рия превратилась в метафору. «То, что задерживает свет в пределах
материи, делает его движение конечным и доступным восприятию,
есть то, посредством чего вся материя конечна, есть сила притяже-
ния». И дальше: «Поэтому совсем не бессмысленно говорить об отри-
цательной тяжести света; ибо это заимствованное из математики
выражение означает не просто отрицание, а всегда действительное
противоположение, отрицательное притяжение в самом деле есть
не более и не менее как реальное отталкивание, так что в этом выра-
жении сказано лишь то, что давно уже было известно, т. е. что в свете
действует сила отталкивания» (там же, с. 96).

А потом — вовсе невообразимое рассуждение об «отрицательной
материи света», об эластичности материи и о том, что как бы то
ни было, все противоречиво, и всякая попытка введения «изначаль-
ных сил» есть не попытка объяснения, а всего лишь игра погранич-
ными понятиями. Как в наше время «большой взрыв», «темная мате-
рия», «пузыри», «струны», «бозона Хиггса», «странные частицы»,
«кварки» и т. п., до метафизических, вроде Бога. (А хорошо звучит
«вроде» — род, «врода», сказанул бы еще «типа»). Красота, Аб со лют -
ное, Истина и прочее — а они пока все в «прочем» — все это опреде-
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ления превращенного абсолютного движения, которое и есть матери-
альное движение или движущаяся материи, что еще более удиви-
тельно, поскольку все воспринимается как преобразования и превра-
щения света, который в свою очередь темен и неясен. 

Видим мы (и в метафизическом смысле) лишь в очень ограни-
ченном диапазоне. И можно сойти с ума, когда понимаешь, что изна-
чальное движение бесконечно до нас и после нас, и все наши уси -
лия — из трусости, лишь пустая бравада и попытка спрятаться
от бес конечности в бесконечности же. 

Собственно вокруг этого и «сходили с ума», достаточно вспомнить
Кантовские антиномии и Гегелевскую их трактовку — великое запре-
дельное усилие мышления. Хотя, в сущности, все сводится к вопросу,
как доказать, что мир имеет и не имеет начало в пространстве и во вре-
мени. А надо ли это доказывать? Рассматривая время «чистым количе-
ством», Гегель тем самым оправдывает «дурную бесконечность», кото-
рую уничтожает, правда только «презрением». А напрасно. 

В сущности, не так уж важно, кто прав — это фантастически кра-
сиво. И не прагматично. Конечно, то, что так непостижимо существу-
ет, как бы мы не называли это, не изменится, но мир, созданный чело-
веком в начале, создан деятельностью, и ею живет, изменяется
в каж дом доказательстве. Странно расписываться в собственной бес-
помощности, но именно в этих грандиозных построениях выражает-
ся вся мощь и вся хилость, нищета и слабость мышления, да и вообще
вся нелепость человеческого — и его грандиозность.

Это — «О трагическом чувстве жизни», которое ощущают все, и не
могут передать, в невыразимости, как Мигель де Унамуно еще в 1913 г.:
«Нам надо без конца повторять memento mori. Для чего? — спросите
вы. Да хотя бы для того только, чтобы кое-кого потревожить и дать
понять, что все это вовсе не мертво, что пусть люди умирали, но слова
эти не могли умереть, чтобы кое-кто убедился в том, что сегодня,
в 20 ве ке, продолжают свое существование все прошлые эпохи и что
все они до сих пор живы. Когда даже нечто такое, что считается
заблуждением, возвращается вновь, то, вы уж мне поверьте, это зна-
чит, что в каком-то смысле это никогда не переставало быть истиной,
когда что-либо появляется вновь, то это означает, что оно никогда
и не умирало» (Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни у людей
и народов. — К., 1996. — С. 133). С той только разницей, что помер-
твевшие слова больше не трагичны, а наш XXI век даже не трагико-
мичен, не комичен, а просто никакой. Без свойств. Это подобно тому,
как если смешать всю палитру: будет невообразимое грязное месиво.
Если спектр смешать, то получится вовсе не белый свет, а серость.
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Спишет ли все смерть? Уходить надо тактично, незаметно и тихо, и не
делать из этого трагедию.

Когда нет ни одной причины, чтобы жить, остается быть самим
собой. Упиваться собой до цирроза времени — не выход. Нет основа-
ний, мотивов, интенций, необходимости, условий, целей, потребно-
стей. Потребность даже в любви — непотребна. Она — выражение
нужды, как и потребность в свободе, в воздухе — когда их нет. А если
избыток? Не пугайся, избытка бесконечности быть не может, даже
если она нависает и преобразует, предвосхищение бесконечности
есть, и бесконечности не хватает только меня. Я — предвосхищение
бесконечности: ее нестача и будущее.

А вечно стремящаяся к тебе цель — не совсем то, что нужно, вер-
нее то, что нужно — выражение нужды и заботы — скорее имманен-
тная цель, которая вплетена в действие и имеет единую с ним сущ-
ность, а не пролагается-проецируется в будущее, кстати, это будущее,
предвосхищая и изменяя, изменяется, не изменяя себе.

Предстоит только Бесконечность и Вечность. Вселенная не толь-
ко соразмерна человеку, но и созвучна ему, и с некоторых пор являет-
ся его делом, его личным делом.

И только наше действие, — ни к чему, без цели и смысла, без оп -
рав дания и основания, — является безусловным и абсолютным. По то -
му, что соразмерено вечному и абсолютному становлению, которое
не больше и не меньше, о чем бы речь не шла, или о чем бы мы ни
молчали. Двойственность, противоречие и становление.

Можно смело говорить, что бесчисленные отношения пересе-
каются и создают точку пребывания своими пересечениями.
Индивидность, многообразие ее, имеют бесконечную вариабельность
степеней свободы, но не саму свободу.

Точка схождения всех силовых линий к двум полюсам, как в маг-
ните, заставляет отклоняться свет и искажает пространство, стягивая
его в неоднородность — как теннисный шар на натянутой сетке,
в авоське пространства. Это не соответствует действительности, хотя,
представив дело именно таким образом, вполне можно было бы за -
крыть тему. Достаточно вообразить, что так оно и есть.

Но личность — не точка, не траектория, хотя может и сосредота-
чиваться на собственной линии поведения (этой милой абстракции,
такой же, как и точка зрения, которая страдает от собственной бино-
кулярности, осваивает не глубину видения, а астигматичное двоение,
лишний контур, до которого выпаривается, мельчает). Человек, прео-
долевший личность и совпадающий со становлением. Которое такое
же (не скажу одинаковое) с Универсумом в целом, со вселенной,
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и представляет собой переход, то есть становление, овнешненное слу-
чайным образом.

Так что мгновенность человеческой жизни неисчерпаема и бес-
конечна. Блики мира существуют только для человека, и все сводится
к эстетике света. Он дан, выработан, как и видение, превращен из без-
различных электромагнитных волн в зрение видения. Это не аб стра -
кт ный электромагнитный диапазон, а свет, темный от свечения.
И скорость превращения ничем от света не отличается, как и че ло ве -
чес кая жизнь, всегда проходящая со скоростью света. 

Это не моя прихоть: «Что бы такое придумать? А давайте мы вве-
дем очередную эстетическую категорию, скажем, скорость или пре-
вращение, а вот так от нечего делать, порядковый № 3,62. Зарегист -
рируем, дадим разрешение, вид на жительство, трудоустроим…
Вопрос о категориях, по привычке, исторической, конечно, решается
сугубо филологически, с точки зрения того, что бы это могло значить.
По морфологии языка, не в развитии, а в последовательности. По нят -
но (не для всех), что категория — не всеобщее понятие, а переход, об -
раз деятельности, преобразования, преображения и не только, сама
де ятельность, и не только образ (обрез), но образ со своим происхож-
дением и прехождением. Обретение предметности и его утрата.

Категории — не просто всеобщие понятия, очень широкие кате-
гории это образы жизни, и поскольку человеческая жизнь, бытие
не даны изначально, создаются, то образы дела, неестественное
стрем ление к увеличению скорости жизни путем экономии време -
ни — вполне обычное дело.

В конце концов, суть производства сводится к увеличению скорости превра-
щения и оборота, а суть освобождения — в том, чтобы упразднить экономиче-
скую подоплеку времени, те же процессы овеществления сделать опредмечива-
нием, распредмечиванием, снимающим вещность вещей и упраздняющим
то варный фетишизм, превращающий в товароведение науку о человеке, не гово-
ря уже об искусстве. 

Создание свободного времени как времени превращения и осво-
бождения вечности — вполне уже ясная, как солнце, задача созна-
тельного развития. Но это мало кто, с бельмами превращенной формы
стоимости на глазах, понимает и тем более принимает. 

Однако даже в условиях товарного фетишизма и гнилой рыноч-
ной экономики фигурируют превращенные формы стоимости и про-
цессы, которые хоть и уродуют историю, сводя ее к простому воспро-
изводству, но, поскольку имеют дело с превращением (в котором
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сущность живого труда), не могут аналитически расчленить и умер-
твить последнее — превращение всего во все и в то, что нужно чело-
веку (и не нужно тоже). В конце концов это приводит к исчезновению
потребностей по нужде, и ведет к превращению превращения, что яв -
ляется конечной формой, овнешненным явлением основания — ста-
новлением становления.

Оно не подчиняется регламенту и прорывается то тут, то там,
во всех областях человеческой деятельности, к собственной сути —
перехода форм движения друг в друга и превращения их, процессов,
в то, что саму Красоту делает мерой целесообразности развития. Кра -
сота становится обыденной, а не из ряда вон. Она превращается в при-
роду человека. 

Свет и время — одной природы — человеческой. Но их существование
объективно, как и отсутствие. О свете столько писали, да и времени досталось,
но ничего, кроме смеха эти письмена не вызывают. Особенно в справочниках,
философских словарях, энциклопедиях и тому подобном. 

Можно к каждому слову приложить обширный многотомный комментарий.
Так, ценность последнего опуса «Духа и Літери», «Словника європейських філосо-
фій» заключается в том, что он демонстрирует всю историю философии как
сплошной хлам, надерганный из разных источников. Великолепная эклектичная
модель современности. Словарь исполнен таких фантазий, подтасован такой
крапленой колодой сведений, что является прекрасным примером, почему
не сто ит тратить таких интеллектуальных усилий, чтобы доказать тщетность всех
интеллектуальных усилий человечества. Это сплошная дезинформация, как и Ви -
кипедия, пусть и невольная. Хотя как сказать, обнаружил такое явление, когда
не только графоманят, подкладывая под тренд свои сочинения, ну, например,
в фантастике — под известные имена, но уже и классикам приписывают «вновь
найденные» «ранние сочинения» или «поздние последние» труды, посмертные.
Ну, а в истории, и даже в так называемых точных науках, вообще — «фэнтэзи».
Вспоминается Борхесовская Энциклопедия Укбара, когда потихоньку вносили
ложные сведения, и однажды мир изменился. А всего-то надо отказаться от веща-
ния от имени Истины. Нет, с наукообразной маниакальностью гонится самогон,
сивуха представления. Точно так же переписывают историю. Дело ведь не в том,
чтобы дать определения и уличить свет, осветив, и приспособить, заставить
время работать, а в том, чтобы не знать, но чувствовать. А чувство не только
совершается в превращении, но и само есть превращение, где субъектно-объек-
тные отношения снимаются в единстве.

Это история нужды, которая себя давно исчерпала. И все вопросы,
которые в горячечной фантазии мы можем вообразить, принадлежат

• 128 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



прошлому. История человеческой свободы, ушедшей в основание,
исчезнувшей, превращенной в превращение, пока прорывается либо
в стихии временящей человеческой деятельности в области непо-
средственного произвола, либо, как протуберанцы, носит взрывной
характер в науке, искусстве, человеческих чувствах. Потому что все,
что достигает скорости света, превращается в свет. Это могут назы-
вать как угодно: свет, озарение, сатори, инсайт, откровение приду-
майте сами, но это не состояние, это превращение, экстаз, с которым
гусеница, наверное, превращается в бабочку. (А может быть, и не пре-
вращается.)

Синтез искусств — не в эклектике, не в создании грязевого селевого потока,
где движение объединяет и увлекает все, а в разрешении противоречия самого
искусства. Так синтез наук предполагает не просто диффундирование разных зна-
ний, а взаимопревращение в единое. Так что нет принципиальных границ между
гуманитарными и естест венными науками. Наука, в сущности, едина, как и ис -
кусства, и они еди ны в переставании быть собой. Пожалуй соглашусь с Поп пе -
ром, который для меня не авторитет, как и Витгенштейн, что научной может счи-
таться та теория, которая ищет аргументы не для оп равдания себя, а для
оп ровержения. Слабый отблеск давно известного, что наука — это та область зна-
ния, которая опровергает свои собственные основания. Долгое время такой была
одна философия, потом математика, которая занимается задачами (и тем живет),
которые не имеют практического применения. Математику нельзя принудить.
Она — поч ти эстетический жест. Астрофизика тоже. Наука и искусство занялись
незнаемым и бесполезным. Все остальное — не наука и не искусство, а попытки
легитимно торговать собой. Для обывателя это не только смерть, но просто неви-
димая область, хотя она и представляет сущность человека, его оправдание
и смысл бытия здесь сейчас.

Даже сугубо прагматически философия превращается в чистую
эстетику. Все едино, и сколько еще познавать и зачем? Важен ли мой
опыт переживания? И это все — время жизни, которая настолько
коротка, — даже скорость света длится миллиарды световых лет,
а жизнь — мгновенная вечность. Мгновение не меньше, чем беско-
ненчость. Становление моих чувств и их фантастическая (фанатиче-
ская) потеря определенности, предметности и самости, моя забро-
шенность и потеря себя, происхождение в иное равны жизни. Но не
толь ко в философии. Собственно, вся наука становится бесполезной
с точки зрения рассудка, не меркантильной. Как сказал бы Казимир
Малевич, теряет свою «харчеобразующую» функцию и становится
динамической. 
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Так говорил он об искусстве, хотя, к моему изумлению, на самом деле
он предлагал оставить искусство в покое, буквально, а динамическую форму
отдать становящимся, а значит, незавершенным, неразвитым формам производ-
ства. Искусство совершенно. «Все посторонние элементы, привнесенные в Ис -
кусство, вносят раздор при смене харчеоформления, новой смене экономическо-
го строя народа» (Малевич К. Искусство // Малевич К. Черный квадрат. — СПб.,
2014. — С. 187). Я бы для солидности сослался на собрание сочинений, но лень.
Кстати, ее Малевич считал очень значимой, как голод в развитии искусства. Я не
большой поклонник ни Малевича, ни Кандинского как художников, еще меньше
доверяю им в роли мыслителей, хотя и делаю поправки на время. Но сейчас все
бывшие потрясатели основ растворились в липком сиропе, гламуре и глянце.
Понимаешь, насколько мы слабо представляем, о чем они говорили. Пока вос-
принимаем вежливо, но с трудом, и только потому, что существует огромная
масса тех, которые не доросли хотя бы до такого, скажем, примитивного виде-
ния — совсем слепых. Малевичу, как, впрочем, и всем попавшим под юбилей,
не везет. Я поступаю банально, упоминая его, только потому, что ход веселый —
показываю что, в сущности, он написал. Все же считают его авангардистом
(вот ма гия предубежденности), а на самом деле он — робкий человек, который
не умел рисовать, но попал в мейнстрим. Малевич — выражение не смелости,
а громоподобной трусости эпохи, которая, зажмурив глаза пытается взбодрить
себя кличами, громко заглушить позывы медвежьей болезни. На самом деле это
вопль: «оставьте искусство в покое — рябит в глазах, тошнит, как на карусели!».
Это трудно увидеть. В это невозможно поверить, да и не надо, но Малевич — это
истерящий революционный обыватель. Есть такой тип революционных ме -
щан — этим они кормятся. Он не понял или не хотел понять, что его творчест -
во — явление того же порядка, против которого он ерепенился, только попроще
и понеказистее. Чего проще, чем свое бессилие, неумение объявить творческим
методом. Я ему сочувствую.

Так, чтобы восхищаться виршами Михаила Ломоносова или Сумарокова
с Тре дь яковским, или Симеона Полоцкого, надо очень хорошо понимать, когда,
о чем и как они писали, знать и чувствовать современный им язык. Страшно
не любить когда-то любимых поэтов или не воспринимать современников. Беспо -
мощ но видишь, что не тянет кого-то перечитывать, и это умирают не чужие,
а именно твои чувства, которые казались вечными, и это ты угасаешь, а не те по -
эты и композиторы, которых ты любил. И самое страшное, что это естественно.

Пережив, как каждый в свое время, восторг от новой живописи, новой музы-
ки, живописи новейшей, наиновейших выбрыков искусства, и новорожденного
в том числе — с тоской чувствуешь, что они становятся само собой разумеющи-
мися. Кажутся пресными. Не то, чтобы хотелось сильных ощущений — быть
может, мозоль восприятия мешает — но какой-то свежести не мешало бы. И это
желание «свежести» — всего лишь твой каприз.
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Но удивительней всего, что самые гиперсовременные, контемпорарные
нынешние художники, композиторы, писатели, поэты, философы в лучшем случае
воспринимаются как должное, без удивления. В то время как все прошлое кажется
ошеломляющим, грандиозным и непостижимым в каждой строчке, ноте, движе-
нии. Хотя это иллюзия. Упомянутая эстетизация прошлого и тяжесть времен. Хотя
это тоже иллюзия. Представь «великого» Нижинского в «Послеполуденном сне фав -
на». Смешно? А как тебе крамольная мысль, что и Бах в своих произведениях столь
же нелеп? И Кант, как почитаешь его сентенции по географии, невольно думаешь,
а что, если и в философии он был таким же, да еще спьяну? 

Понимаешь, что грандиозность или тупость прошлого — всего лишь проек-
ция настоящего. Это все оттенки интонационного, как светотень настроения,
мелоса субъективного духа и души. И все дело как раз в видимости, в видении,
восприятии и переживания того, чего там нет. Когда удается это осознать и ос -
воить, то начинаешь так же, с пониманием и не менее одержимо, относится
к произведениям настоящего, если они настоящие. 

И наше самодовольное, или, напротив самоунижающее, неполноценное
настоящее в самом придирчивом самосознании не понимает, какое оно. Всякое,
наверное. И лучше этого не знать. Ни то, как воображаем себя, ни то, как видим-
ся. Ни как представляем — а то не сможем пошевелиться — преставимся.

Суть в том (эгоцентрическая составляющая), в какой степени произведение
составляет пространство развертывания моих чувств, где предметность не опре-
делена и не привязана к форме. Беспредметным искусство не бывает. И развитие
формы — не изменение ее, а превращение. И созерцающий здесь не кукловод,
а со-творяющий. 

Поэтому можно смеяться над доморощенными потугами (специально изби-
раю штампы) Малевича, но если отбросить или даже попытаться вжиться в его
текст, то ясен смысл и чувство, переживание, которое его заставило так горячеч-
но писать о том, что для нас обыденно и естественно. И вот это срывает плесень
обыденности, тем он и интересен, а не выводами, к которым приходит. Все зави-
сит от моей деспотической свободы и воли к чтению и воображению.
Собственно, то же в прошлом. Когда я вывожу слово на ионийском диалекте, его
начертание, каждая буква — жест. Поражаешься, что его произносили Гераклит,
Парменид, Платон, и что ты повторяешь то же, пробуя слова на вкус. Либо ты это
чувствуешь, либо нет. Даже если сочиняешь — это только создает и без того бес-
конечное пространство, не изменяя его «объема».

Есть множество областей в математике, где знания непримени-
мы и никогда не будут предметом нашего прагматического интереса.
Астрофизика совсем превратилась в эстетику, в сущности, в любых
так называемых естественных науках за непосредственными потреб-
ностями и насущными задачами высится, так или иначе, эстетика
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в качестве и красота в основании и в неопределенности. И эстетика
в свою очередь стремится к превращению в превращение. Это — бес-
конечное постижение красоты.

Конечно, могут ставиться бесконечно враждебные человеку цели,
но маячит абсолютная красота, как ценное становление или хотя
бы прек расное, которое относительно. Оно является источником зла,
потому что своим пребыванием взывает к бесконечной отрицательно-
сти (которая в качестве своей рефлексии порождает утонченную иро-
нию). Прекрасное рождает страсть к самоуничтожению и же лание про-
изойти в иное, но то же самое. Чаемое становится зримым отчаянием. 

Не останавливать мгновение — это игра «в замри» для впавшего
в детство фаустовского человека. Это возгонка этого мгновения в ре -
торте предела к выходу за всякие пределы и масштабы. Но все же в се -
бе равности свойствами человека становятся все свойства, которые
он приписывал единому богу или архетипу. Теперь он видит, что это
всего лишь его качествование, не более. (Хотя такой самогон может
выйти, такая сивуха, что больной головой не отделаешься.) Суть не в
именах, а в мгновенности, как бы долго не длилось происхождение.

Der Augenblick — миг, мгновение, в котором соприкасаются, опо-
средствуют друг друга время и вечность (Кьеркегор). Мгновение —
искра, которая воспламеняет вечность (Фейербах). Обращенность во -
внутрь, ко внутреннему — Innerlichkeit. Оставляя все во внешнем.
Внутреннее и внешнее — одно и то же. Жизнь мгновенна, но сораз-
мерна вечности. Она уравновешивает ее. Современное произведение
искусства мгновенно, как длящийся предел. Он же — выход за любые
пределы и, по сути дела — переход, но не от сих до сих, а превращение.
Воспринимается парадоксом.

Становление, и это неоднократно упоминалось — вне простран-
ства и времени, безразлично к ним, как до и после, и в тот же мо -
мент — «одновременно», «вдруг», но и «сразу». Становление одновре-
менно, и хотя безразлично ко времени, но время и пространство
не безразличны к нему. Они и есть саморазличение становления, его
овнешнение, наделение внешностью, странным образом, обличение.
Этот образ — черты становления, которое равнодушно и к форме
(безобраза), в коей происходит, и к внешности. 

Однако внешность как переход наследует все черты становления,
к которому равнодушно даже пространство и время. Мгновение может
длиться вечно, хотя длительности и протяженности не имеет. При этом
можно сказать, что любое упоминание похожих мотивов в истории
философии и искусства не имеет оснований, вернее имеет все основания. 

Удивительно, что даже полное копирование текстов, будь они на
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языке оригинала, например, на древнегреческом — не аргумент,
и ссылка ничего не доказывает. (Ссылка вообще никогда ничего не до -
казывает, я бы их упразднил.) Каждый раз смысл начинает с себя и яв -
ляется грубым и приблизительным, асимптотичным («асимптотиче-
ская свобода», в коей вольность в обращении с оригиналом и есть
главное достояние) переводом с неизвестного языка якобы на узнавае-
мый, а на самом деле тоже на неизвестный, причем никому неизвест-
ный, даже автору. Это то же самое превращение, но в обратную сторону. 

Движение из прошлого в будущее имеет противоток, ракоход из
будущего в прошлое — процессы в одном и том же времени. Как рас-
предмечивание — опредмечивание, как чувства и контрчувства, о ко -
торых упоминал, но вскользь, к сожалению, Л. Выготский. Когда для
того, чтобы чувствовать чувствами, эти чувства должны становиться
в своем небытии.

Вопреки всем логикам, чувства алогичны и имеют два истока.
С од ной стороны, они развиваются от простейших реакций на раздра-
житель, а с другой, они даны все сразу, как всеобщность, которая нис-
ходит и превращает в себя природу. Воплощают и преобразуют даже
ощущения, поднимают даже восприятие, даже реакцию на раздражи-
тель до теории, предметности, становятся объектом преобразования
самих себя. Снимают эту предметность как свою собственную приро-
ду. Переход от статики к динамике, но не динамике «мета-стазиса».

Форма, — до сих пор не понимают, потому что сойдет и так, — есть
отношение, процесс и превращение, потому-то форма и может оста-
ваться в одной и той же определенности. Точно так же и определен-
ность чувств — кажущаяся, и видимость их — тоже. Все это одна и та
же природа становления, но в своем особенном превращении.

О чем бы мы ни говорили, что бы ни задевали, да хоть самого
Господа Бога, речь идет о превращении. Поэтому сугубо дело вкуса,
а не незыблемых установлений, — рассматривать ли мне предше-
ственников, как предшественников, призывая их в свидетели, поль-
зуясь установленным авторитетом, или вольно поглощать сказанное,
на том же основании, с которым мы употребляем слова или буквы,
не считая это заимствованием.

Что имел в виду тот или иной автор, «тайна великая есть» — все
колеблется, мерцает, играет, движется, превращается. Мы можем
не от слеживать тщетно каждый блик, миг, а только констатировать:
«море смеялось». Прочти свое, собственноручно написанное и, если
ты честный человек, неприятно удивишься, насколько ты себя не по -
нимаешь и не соглашаешься с собой. Раздрай. Хотя что бы было, если
бы удалось выразить невыразимое?
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Будем ли мы обращать это к богу, или любой другой сущности,
не имеет значения. Все безнадежно, но в экстазе написанное будет
верно не только в отношении Абсолюта, но и любого мгновения, кото-
рое так же вечно и бесконечно. Мгновения существуют как «всепол-
нота», являются Абсолютом, и, как части целого и целое целого, ничем
в отдельности, они «началосовершительны», и совершенны, и сверх-
совершенны, и т. д.

Напомню, Абсолют не имеет пределов и имеет их все, порождая
и пребывая, — его бытие не только интенсивно или экстенсивно, но и
себетождественно. Поэтому абсолютное всегда настолько абсолютно,
сколько есть в его тотальном воплощении: ни больше, ни меньше,
и «ни за что, ни про что». Как пишет Дионисий Ареопагит: «Без меры,
но от сих до сих, как безвидная среди всех видов, как превосходящая
вид, сущность, во все сущности, не касаясь их, проникающая и сверх-
существеннная, для всякой сущности запредельная 59».

А дальше — комментарий Максима Исповедника (а может, ему это припи-
сывают, — не ясно, а был ли Дионисий Ареопагит, или все же это Псевдо диони -
сий, да какая разница, говорят, Что «Иллиаду» и «Одиссею» написал другой грек,
не Гомер — тоже слепой). Так вот, в примечании 59 сказано: «Она — Мера суще-
го потому, что в ней все исполняется. Ее, пожалуй, справедливо называть и Веч -
ностью: ведь если “вечность” так называется оттого, что она “вечно есть”, то ведь
Он — вечно есть. Он называется творцом веков, потому что он творец ангелов,
а они ведь бессмертны, а так же Бессмертием, Протяженностью, вечной жизнью,
Вечностью, но не временем, так как он нескончаемый и вечно будущий. Не от
“века”, имеющего конец во времени, Он называется “Вечностью”, но потому,
что Он вечно есть, во веки не имея конца».

«Мера всего сущего, она вечность, и она выше вечности и до веч-
ности; она восполнение недостаточного и переполнение исполненно-
го; она неизреченна, безмолвна, превышает ум, превышает жизнь,
превышает сущность. Ей сверхъестественное свойство — сверхъесте-
ственно, сверхсущественно — сверхсущественное», ну и так далее в
мистическом экстазе, «нисколько не пострадав от неизменного и
неслиянного причастия к нам в преисполнении Своего невыразимого
опоражнивания». В общем, он все сущее привел в бытие.

Комментарий Максима Исповедника: «“Несовершенна” надо понимать
как “сверхсовершенна среди совершенных”. И дальше о боге: «Поскольку снизо-
шел до природы» — имея в виду, достиг того презренного, чего сам не имеет.
Отметь выразительность слов. Это последнее замечание умиляет: «Σημείωσαι τάς

• 134 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



έμφάσεις τών λέξεων». В нашем случае и становление, и красота, и свобода, уходя
в основание или впадая во время, — любой процесс в своей мгновенной абсолют-
ности захватывают и преобразуют в переходе в себя чуждую им природу. Так ста -
новление впадает в пространство и время. Время превращается в пространство,
и пространство во время, но не последовательно, а всегда и сразу и вдруг.

Повторюсь, ровным счетом не имеет значения, обращено ли это
к богу, как это делает совершенно случайно возникший здесь Ди они -
сий Ареопагит, или те же самые слова — к становлению (времени,
добру, красоте, светоносной эстетике, любому мгновению, манове-
нию), которое тоже не противостоит абсолютному движению превра-
щения, вечности, а она не покоится, а находится в абсолютном беспо-
койстве и т. д., к любому фрагменту бытия, к ничто, к чувству, да хоть
к ощущению и т. п. Так что «являющаяся причиной всего, <…>, сохра-
няющая части в согласии с целым, сама ни частью, ни целым не явля-
ясь, и являясь и целым и частью, все в себе и часть и целое содержа-
щая, превосходящая и всему предшестствующая, она совершенна
среди несовершенного как началосовершительница, но и несовер-
шенна среди совершенного, как сверхсовершенная и предсовершен-
ная; вид, творящий виды в том, что не имеет вида, как видоначало»
(Дионисий Ареопагит. О божественных именах. — СПб., 1995. —
С. 71–73). Все, как водится, против несториан, акефалов и фантазиа-
стов (Φαντασίαστών).

Все это красиво, но собственно красота интересна своей непрехо-
дящей преходящестью. Бесконечным возникновением и уничтожени-
ем, и неуничтожимостью в превращении. Громоздкость — наносная.
Здесь сущность и явление не отделены, а единое независимо от «Об -
щих и соединенных имен». Мне неудобно который раз говорить,
что сейчас и всегда понятия, категории, термины, образы, метафоры
и все возможное и невозможное в языке (ах) отражают только одно
«все во всем как сущее настоящее». Поэтому все сводится к немот-
ствующим трансценденталиям иного смысла, которые снимают в се -
бе и все прочие смыслы. Трансценденталии не в средневековом пони-
мании, как формальное отделение от категорий Аристотеля, а то, что
выражает трансцендирование, причем не фокусы в языке, а действи-
тельные процессы превращения. 

Собственно, универсалии и трансценденталии противостоят друг
другу. Противоречат? Нет, они противоположны, но не задевают друг
друга. До поры до времени, сливаясь в едином движении, они смеши-
ваются, теряют иерархию и определенность. 

Категории, по сути, представляют всеобщность, а трансцендента-
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лии — переходные формы, потому они мгновенны. Посмотри с точ ки
зрения любой категории или любого понятия: слово, которое обретает
значение, символ, знак, миф — превращения. И видение будет ме -
нять ся без всякой зависимости, видеться по всей видимости, всем ви -
дом (архаическое «эйдос» — зримый вид). Таким, каким оно не бы ло
никогда, будет — возможным и невозможным образом, безо всякого
долженствования.

Более того, возможны случаи, когда категории действуют как уни -
версалии, универсалии превращаются в трансценденталии и тран-
сценденталии свободно живут как категории. Они взаимозаменяют-
ся, оставаясь, в сущности, собой. Даже метафора, или вообще знак,
символ, обретают в своей данности черты одновременно универса-
лии, категории, понятия, трансценденталии, несмотря на очевидную
громоздкость и отсутствия необходимости в этом. Набор рассыпан. 

Даже отсутствие, и в большей мере отсутствие «нужного слова»
говорит только о превращении, когда не слов «еще» или «уже». 

Но самопревращение не осознает себя таковым, в своем постоян-
стве прехождения, становления иным, являясь рассудку как возник-
новение и уничтожение с меряемой и мерящей скоростью перехода,
который внешним образом схватывает превращение и совсем не за -
мечает становления.

Когда-то Ленину приписывали, — до дикости доходило, — разви-
тие по спирали. Спираль искали и находили всюду, «от утюга
до Вселенной». Вспомни уважаемого мною Михаила Лифшица. (Хотя,
боюсь, что ему эти мысли вменяют. Вопрос: стоит ли печатать днев-
ники, к тому не предназначенные? Всегда испытываю неловкость,
читая чужие дневники, письма, но ведь читаю же, сволочь. Утешает
то, что дневники пишутся все же для кого-то, хотя бы для себя.)
Глубокомысленно задавались вопросом, а что внутри спирали, как
будто этот образ — обмотка некоего статора и ротора перводвигателя.
Образ этой спирали древнее древнего, он расхож настолько, что ду -
маю, чтобы установить авторство, не хватит жизни. Да и зачем? Риск -
ну сентиментально предположить, что он заимствован у вьющегося
винограда и принадлежит Дионису. Шутка.

На самом деле каждое движение одновременно движется по кру гу,
по спирали и по прямой, тем более, если дело считать «энергейей», а не
торгашеским «бизнесом», а динамику — потенциальной бесконечно-
стью. Ничего этого в античности нет, а появляется, вчитывается мною.

Не буду утомлять длинными периодами Дионисия Ареопагита,
который говорит о движении по окружности, по прямой и по спира-
ли, упомяну опять же комментарий Максима Исповедника: «Смотри,
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он говорит, что и воспринимаемому чувствами свойственно три вида
движения: кругообразное, спиралевидное и по прямой. Подходим
к уразумению этого от сказанного о душе. Циклично оно, когда вос-
принимаемое чувствами действует само в соответствии со своими
способностями и качествами, например, огонь греет, вода холодит,
и прочее подобным же образом. Спиралевидно — когда оно действует
переходно, например из вод образуются рыбы, и птицы, и жезл
Моисея превращается в змею, и тому подобное. По прямой же — когда
оно возвращается к своим началам, например, когда после разруше-
ния существующего погибающее распадается на прежние элементы
(Дионисий Ареопагит. О божественных именах. — С. 115). Это феноме-
нально, как и следующее замечание: «Движение воспринимаемого
чувствами можно понять как изменение и истление. Исходя из того,
что покой таковых означает становление, очевидно, что движение
являет противоположное» (там же, с. 115). И дальше: «Исходя из того,
что покой таковых означает становление, очевидно, что движение
являет противоположное. И заметь, что и изменяемое и подвергаю-
щееся распаду направляется из Него, через Него, и в Него» (восторг
в том, что прямая, то самое «извечное возвращение» — гибель и рас-
пад единого к прежним стихиям. Да вообще, глядя на прошлых мыс-
лителей, можно не писать. Нашего здесь — нет, есть только самоза-
бвенная страсть, удивление и право нынеживущих восхищаться
в вечность, когда каждый фрагмент бесконечен. Мои чувства теряют
определенность и сливаются со всеобщим, открывая мне то, чего Аре -
о пагит, быть может, не представлял. Или напротив. С каким бы он
сожалением и печалью посмотрел, как его выстраданное учение
уестествляют. Да какая разница — это так же безразлично, как и то,
что через пять миллиардов лет Солнце погаснет, и мы вернемся в рас-
паде к первоначальным стихиям.

Не говоря о том, что перевод подогнан к современным для пере-
водчика представлениям. И хотя по давней традиции слово γένεσις
переводят как «становление», равно и как «развитие» — это может
быть вынужденным, в силу особенностей языка, но не соответствует
действительности. Хотя кто его знает, что соответствует действитель-
ности, истине. Все это живо своей приблизительностью, неверностью
и возможными значениями, нисколько не изменяясь в очертаниях.
Те же слова «κυκλικώς», «έλικοειδώς», «κατ΄εύθείαν» с очень большой
долей условности можно однозначно перевести как окружность, спи-
раль и прямая.

Как трансформировалась идея «извечного возвращения»? Если,
огрубляя, еще у Иоанна Дамаскина или даже Прокла она представля-
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ет собой «пребывание, выход в иное, и возвращение, без ущерба и во
славе, к началу», то теперь это уже движение к смерти по прямой
и истление, распад на первоэлементы. Хотя это грубо, поскольку это —
возвращение к пребывающим образам, так что оно еще и восхожде-
ние умственным светом к умственному Свету, потому что «умствен-
ным светом называется превосходящее всякий свет Добро как исто-
чающее свет сияние и воскипающее светоизлияние» (Дионисий
Аре опагит. О божественных именах. — С. 105). И это превышающее
всякий свет светолитие возвращается на круги своя, отряхая прах вну-
тримирного и плотского, то есть практическую добродетель и около-
мирность, предполагающую знание природы, возвращение в надмир-
ность и тление, касается только міролѣпия.

Но эта обращенность недвусмысленно выражается отношениями
собственности: мое, свое, я сам. Собственно экзистенция, так называе-
мое существование, которое, по К. Ясперсу, — высшая духовная свобо-
да, предполагает отрешенность, абсолюцию от предметности бытия,
вернее, пассивный отказ от вещественности. Тогда как экзистенция
понимается как предметность (подмётность) бытия — ложные солн-
ца. Здесь просто мистическим образом описываются превращения
стоимости, где абстрактным всеобщим эквивалентом является суще-
ствование именно в своем явлении, вернее, чужом-присваивании.

Скорость как эстетическая категория, собственно, это скорость
восприятия, представления и превращения. Здесь имеется в виду
не привычная скорость, панегирик которой пел Маринетти в «Мани -
фесте футуристов», вещая с пафосом: «Мы возвещаем, что великоле-
пие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости». Не эсте-
тизация скорости у Бергсона или, навскидку, Бодрийяра, или более
тонкое ее понимание в трудах П. Флоренского, и, попроще, того же
К. Малевича, или прямолинейные, как выстрел, солдафонские реше-
ния Фридриха Юнгера и мыслителей «новой технократической
волны», вплоть до Макса Бензе, узревшего в технике «великую реаль-
ность». До сих пор никак не могут уловить, что собственно техника
к технологиям имеет самое отдаленное, если не последнее отноше-
ние. Именно последнее, а не осторожно-суеверное «крайнее». 

Современность случается с технологией, вернее с технология -
ми — это случка, спаривание, свальный грех, где человека развраща-
ет машина, а не новый способ мышления, отринувший формаль-
ность. И, уж конечно, порождает свои ощущения, если не уничтожив,
то поработив чувства, принудив к сожительству. Как любовь к скоро-
сти, например. Речь идет не об абстрактной норме движения и его без-
различном свойстве — измеряющей величине. Здесь идет речь о ско-
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рости проживания, скорости превращения, когда механическая необхо-
димость превращается в судьбу, полностью отторгая безразличие.
То есть судьба к человеку безразлична, но человеку судьба — нет: хотя
бы как то, что предстоит одолеть и сокрушить, или смиренно принять.

Местом, привитым, вживленным автоматизмом может быть что
угодно. Категорией может быть даже скорость нажатия кнопки, и этот
момент прикосновения, восприятие скорости и скорость восприятия,
хотя и имеют свои граничные и пограничные параметры, но могут по-
своему и волновать, и будоражить. Это становится вполне естествен-
ным, как моменты переживания самого начала. Возникают умопо-
стигаемые чувства, которые утратили иерархии, точно так же, как
обычные слова получили «равноправие» и одинаковые права на упо-
требление, но только на употребление на фоне маячащего всеобщего
эквивалента. Это все — в силу их общей общественной природы,
их созданности. Сотворенности. Поэтому скорость сама по себе не
бывает, она всегда скорость чего-то, но, обретая некоторую самодея-
тельность, может быть детонатором действия. Например, в частном
сообщении композитор Алла Загайкевич обратила мое внимание
на характерную деталь.

«Note — это сообщение о том, что нажата клавиша MIDI-клавиатуры.
Параметры сообщения — нота (используется символьное обозначение), гром-
кость и длительность. Сообщения Note формируются программой на основе
стандартных канальных MIDI-сообщений Note On (включение ноты) формата 9k
nn vv и Note Off (выключение ноты) формата 8k nn vv, где k — номер MIDI-канала,
nn — номер ноты, w — скорость (Velocity) нажатия клавиши (в Note On), no умол-
чанию соответствующая громкости звучания ноты, или скорость ее от пускания
(в Note Off). Причем числа 9k, 8k, nn и w — шестнадцатеричные. Сообщение
о включении/выключении ноты MIDI-клавиатура генерирует при нажатии/от -
пуска нии клавиши. При этом MIDI-синтезатор включает/ выключает генератор
со от вет ствующего звука.

В MIDI номер ноты задается абсолютным номером полутона в диапазоне
0–127, причем центральной фортепианной клавише — ноте до первой октавы —
соответствует десятичный номер 60. В соответствии с принятой стандартом MIDI
нумерацией октав (с нуля) эта нота имеет обозначение С5. Однако в Cubase SX
система нумерации MIDl-октав несколько иная: отсчет октав начинается не с 0,
а с 2. Поэтому центральная нота обозначена как СЗ.

Скорость (Velocity) нажатия/отпускания клавиши характеризуется десятичным
числом от 0 до 127. Скорость нажатия соответствует силе удара по клавише. Чув -
стви тельная к скорости нажатия (динамическая) клавиатура выдает реальные зна-
чения этого параметра. Нечувствительная — значения 64 (десятичные).
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Сообщение Note On с параметром vv = 00 эквивалентно сообщению Note Off
для этой же клавиши. В простых синтезаторах информация о скорости нажатия
клавиши используется для управления громкостью извлекаемого звука, в более
сложных — еще и для управления фильтрами (например, большей громкости
соответствует более звонкий звук) либо для выбора нужного сэмпла.

Хотя MIDI-клавиатурой формируются два сообщения (Note On и Note Off),
программа преобразует их в одно типа Note, с тремя временными параметрами:
временем включения ноты (нажатия MIDI-клавиши), временем выключения
ноты (отпусканием MIDI-клавиши) и продолжительностью удержания MIDI-кла-
виши нажатой. Независимыми являются только два параметра. MIDI —цифровой
интерфейс музыкальных инструментов».

Обещал сослаться и ссылаюсь: «Не нужно никаких ссылок. Это просто “прак-
тика”… но такая странная — скоростью мерить качество атаки звука».

Это замечание симптоматично. Мы попали в преобразования чуждой «прак-
тики», грязно-торгашеской по сути. Все резко изменилось: с одной стороны, неко-
торые принимают это как должное, как «естественный» ход вещей. Хотя нет ниче-
го более противоестественного, чем крестный ход вещей. И на искусство
смотрят, как на бордель, где формы искусства «злягаються» с технологиями, и сам
человек уже давно стал придатком машины. (Думал ли Пьер Шеффер, что дело
зайдет так далеко?)

С другой стороны, с людей слетел наносной «интерес» к музыке, поэзии,
философии. Поперло сквозь опрелость ветхого мира вещей, такое невообрази-
мое, что «удивление», с которого, по Аристотелю, начиналась философия, рожда-
ет уныние, идиосинкразию к философии и скуку ничему-ни-удивления, сомнения
в удивлении, антифилософию и отсутствие мышления, которыми еще и гордятся,
считают добродетелью. 

Наглая, самодовольная тупость, агрессивная, высокомерно считающая
наивным, инфантильным любое проявление чувств — «праздною химерой, все,
что превыше повседневных нужд» (Гете). Я не перестаю удивляться жлобству,
причем тотальному, окружающих, которые еще недавно изображали усиленную
интеллектуальную деятельность. Короче, поговорить не с кем. Я-то уже изменить
своей природе не могу, буду читать и музыку слушать, даже если окажусь на не -
обитаемом острове, и писать, хоть на песке, хоть по бегущей воде, чем и зани-
маюсь, хотя понимаю, что это все может быть миксом графомании и наркозави-
симости от философии, которая, чем дальше, тем все загадочнее и непонятнее.
Она меня и прикончит, потому что истощается и истлевает без общения. Ведь,
кроме удивления, есть еще и «сомнение». Ну, а «сомнение в удивлении» —
страшнее не бывает. 

Поэтому простая фраза «Это просто “практика”… но такая странная — скоро-
стью мерить качество атаки звука» — как глоток свежего воздуха.

Флоренский как-то сказал: «тире только в русском языке применяется
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как онтологическая связка, подразумевающая “есть”, “есьмь”, “еси”, почти “ести-
на”, понимаемая как “истина”». Хотя Шкловский с подачи Лидии Гинзбург считал
это прерогативой «женского письма». Как бы то ни было, я к тире благоволю
оно — как прочерк, как знак скорости, как стрела — апория Зенона, дзенский
трактат о стрельбе из лука — молча в цель, и обратно, не только отсюда туда, но и
оттуда сюда, как связь, одновременность и время, разделяющее, связующее итд.

Нет, это не мандельштамовское «Читателя, советчика, врача! На лестнице
колючей разговоров!» Просто говорить, да что там — молчать о невыразимом,
несказанном… Понимаешь все это молча, хотя бы потому, что, как и я, и некото-
рые другие докопались до того, к чему стремились всегда. Не отвечаешь на по -
ставленные проблемы и даже не ставишь их, а вдруг открывается такое, чему
даже имени нет. Безымянность — то ли ничто, то ли возрожденного хаоса, то ли
простора. Оглядываешься назад, на прошлое, на историю и опыт, преимуще-
ственно чужой, на то, что разгребал всю жизнь — чтобы отрылись, открылись,
окрылились основания. Вот оно — Все: видится, но речью не схватывается. Даже
прошлое — вдруг неведомо и неузнаваемо, хотя, казалось бы, было уже элемен-
тарным и незыблемым. Оно опять смыкается, становится непроницаемым
и предстоит уже как неизбежность. Вот именно «было» и «казалось». В общем,
дышу выдуманным воздухом, как и обещал когда-то. 

Здесь — не просто простое воспроизводство или память. По великолепному
замечанию Лобастова Г. В.: «Книги, по большому счету, и пишутся не для чте-
ния, — а как форма осознания того, что предстает в действительности, как способ
удержания этого сознания и его воспроизводства в умах тех, кто через книгу что-
то ищет. Время для этого история никогда не определяет, но оно всегда произво-
дится — в тех или иных масштабах — иначе развитие культуры было бы неосу-
ществимо. Общественные формы производства свободного времени, увы, пока
до сих пор оказались неосуществимыми. Даже тогда, когда этому было место, оно
превращалось в пустоту, пустое время. Втягивающее в себя всяческую пошлость»
(частное сообщение). Вальтер Беньямин выражался еще более определенно:
«Произведение — это посмертная маска замысла»; «Книги и девки искривляют
время. Они владеют ночью, словно днем. И днем, словно ночью» (Бенья -
мин В. Ули ца с одностороннем движением. — М., 2012. — С. 51). Говорить в попыт-
ках извиниться, за то, что книги пишутся, можно что угодно.

Хотя мне до пытливых умов дела нет. Как нет попыток задержаться, замед-
лить миг, когда ты полон ощущения полноты бытия, и оно настолько полно,
что вбирает и ничто. Не только «чувства добрые», но и злые, и бывшие, и невоз-
можные — всеполнота, темная от света. И нет желания остановить мгновение.
Это состояние превращения его в невесомость небытия и бытийность ничто,
ни к чему, низачем. Экстатирование в никуда. «Экстаз» — «έκστάσεως» — одно
из божественных имен («Добро», «Свет», «Красота», «Любовь», «Рвение» —
«ξήλον», которое скорее не рвение, а одержимость, а «зла не существует, оно
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не от сущего и не в числе сущих», — что, конечно же, в смысле, что оно есть
чистое отрицание, как начало начал. Не о богословских смыслах речь, хотя
и о них тоже.

Симптоматично здесь не то, что фигурирует скорость, а то, что она
является способом управления превращением и преобразованием,
в данном случае, звука. Речь идет не о параметре. Когда дело касается
процессов превращения, то скорость превращения имеет тенденцию
к возрастанию, и, в тот же момент, «уплотнению», и од но временному
увеличению «количества времени в «том же объеме» в общественной
форме движения. Скажем, когда человек проживает больше за тот же
отрезок биологического или физического времени. И это время
не только интенсивностью, но и (гнилое слово) качественно отлича-
ется от аналогов, переживается иначе. Но это только чувствуется:
«Силы души состоят в приспособленности к чувствам» (Дионисий
Ареопагит. Там же, с. 113). 

Это кажется непостижимым, как удивительны до сих пор сокра-
щения Лоренца. И вообще относительность пространства. Свет берет-
ся в качестве основания всякого превращения, и даже у Шеллинга
является источником тяготения. Время его сокращения через интен-
сивность приобретает другую сущность. Речь идет об увеличении вре-
мени, и управлении временем. Тут как раз все просто: происходит
просто освобождение времени от временности, восстановоление его
вечной природы. В одном мгновении вечности содержится все время.
Свободное время, в сущности, меры не знает. Иное качество времен,
как свободного пространства. С другой стороны, этого времени всегда
с избытком в полноте бытия — с другой стороны времени — обратной.

Все это общие места, которые само собой разумеются, как и удиви-
тельные, хотя и ставшие привычными смены эталона измерения,
странным (блуждающим, шляющимся, — компьютер подсказал «шлю-
щимся», — странствующим, произвольным) образом в точности отра-
жающие приключения ясного осознания потребностей, когда из одной
части меридиана, отлитого в платиноиридиевом сплаве (архивный
метр), через излучение атома, потом частоту спектра, до скорости света
и постоянную Планка выводят константу — метр — расстояние, кото-
рое проходит свет в вакууме за 1:299 792 4584 долю секунды. 

А. Метлёв вообще считает скорость света «наличным бытием, аб -
страктным эквивалентом, мгновением, которое стягивает современ-
ность (и временность — А. Б.) с пространством, даже является их исто-
ком, поскольку возникновение и уничтожение тоже приурочены
к этому, со “смысловым центром, состоящим из скорости света и пос -
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тоянной Планка — эталоном”, с его соразмерными человеческому
про изводными — стремительностью, устремленностью, стремлени-
ем, покиданием. Из которых — всегда “потом”, отступая, вырастает
память и чувства, памятью и чувствами взращивая их и ими выпадая
из существования и впадая в него по возвращении» (Метлёв А. Апа -
тейя: К «Метанойе» Виктора Сидоренко // Сучасне мистецтво: Наук.
зб. / ІПСМ НАМ України. — К., 2015. — Вып. 11. — С. 48).

Все это тоже неверно, как неверен свет колеблющейся свечи.
И скорость света, как величина постоянная, не постоянна. Например,
в средах есть скорости больше местной скорости света. И пространство
меняет свойства при приближении к скорости света, которую начал
своить человек. Но не она сама по себе интересна, хотя и удивительна,
непостижима, а скорость перехода и превращения. Уже давно переста-
ли удивляться и воспринимают как банальность сентенцию о том, что
в мире, кроме форм движения и их превращения, ничего нет и позна-
вать больше нечего. Давно разучились удивляться, хотя философия
начинается с удивления, и от Аристотеля до Флоренского удивлению
сложили немотствующие гимны (Флорен с кий П. А. Собр. соч.: в 4 т. — М.,
2000. — Т. 3, ч. 1. — С. 126). Да и философия должна постоянно доказы-
вать свое существование. Проблема в другом. 

В том, что время тупых, метафизически неподвижных вещей про-
шло. Вопрос в том, как этот универсум выглядит с точки зрения пре-
вращения, когда все движется и сам процесс превращения предстает
как единство возникновения и уничтожения, причем везде и во всем.
Все теряет свою определенность. Бессмысленно искать предшествен-
ников, поскольку все возвращает себе непостижимость, срывая опре-
деления, восстанавливая неопределенность, и только в этом исчезно-
вении находит единство, о котором писано-переписано со времен
Парменида, и все же оно по-прежнему неисчерпаемо.

Становление происходит от ничто к ничто, превращение — от бы -
тия к бытию, — то же становление, но ограниченное формами налич-
ного бытия. Ни искусство, ни наука с превращением не справляются.
Становление вне пространства и времени. Пространство и время еще
не созданы, хотя они есть. Бесконечно много написано о вневремен-
ности. Вневременное (τύ άχρονον) — основание всей эйдетики. 

Вообще, это не дело памяти. Все — и Кант, который пытается вернуться
к Платону, и бесконечно многие, вплоть до той же П. П. Гайденко, говорили, гово-
рят, произносят, называют, а не замечают. Вот же — о вневременности. На по -
верхности. Потому что перерыв постепенности и момент прехождения, переход,
и являются основанием, которое есть исток роста временности и вместе с ним
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основание любой идеальности, даже если нет еще сознания. Это основание все-
общности, свободы итд — основание длительности, возможности развития,
и всего, чего нет. Того, что было — уже нет, того, что будет — еще нет. Вне вре мен -
ность в вечном движении, хотя время во времени — бесконечная смерть. Суть
не в признании, а в том, что реальность этого своится становлением, которое
не обладает наличным бытием. Вневременность сродни Единому, Абсолютному,
Вечному итд. С той только малостью, что в истории это рассматривалось
как свойство Духа, а сейчас распространено на любое бытие и ничто, любое ста-
новление, в том числе и духа, но не присуще развитию, движению, изменению,
превращению и скорости.

Эталонность скорости света, которая постоянна всегда относи-
тельно, но не чего-то, а ничто. Она не суммируется, не складывается,
не вычитается. Дети знают (правда, нынешние вряд ли), что E = mc2.
Откуда же квадрат скорости света? Как в анекдоте — «квадрат и сту-
чит» на вопрос, «почему стучат колеса». Скорость развития и скорость
превращения — такая же эталонность, но на самом деле это все — сла-
бость мышления. Формула худо- бедно соответствует уровню разви-
тия нашей практики, и работает.

Скорость, конечно, не категория, она даже не свойство — скорее
характеристика, параметр. Свет и есть это превращение в своей «ви -
димости», схватываемости, восприятии. Но с некоторых пор фигури-
рует скорость сама по себе, как таковая.

Точно так же, как тупой компьютер требует указаний при встрече с катего-
рией «становления» — становление чего? Что тоже неглупо, потому что станов-
ление не знает «чтойности». Оно не выразимо как «что» или «нечто», а только
апофатически, через ничто. А. Ф. Лосев утверждает, что есть специальный ари-
стотелевский термин — to ti en einai — становление вещи (en) направлено к тому,
чтобы выразить бытие (einai) вещи, которая «стала быть» «становилась опреде-
ленным «что» (ti), но не может рассматриваться как эмпирический факт, однако
является выражением определенной области, что дано при помощи артикля (to).
«И поэтому нечто возникшее в результате своего бытийного становления,
не есть просто оно само, но еще и некоторого рода “чтойность”» (Лосев А. Ф. Ис -
тория античной философии в конспективном изложении. — М., 1989. — С. 70).
Короче, буквальный перевод оригинального термина «ставшая чтойность»
(там же). Не знаю, зачем Лосеву понадобилось писать эту шпаргалку, но тем
не менее. Привожу не в качестве курьеза.

Суть его «эталонности» в том, что каждое наличное бытие време-
ни соразмерно тому движению, которое в нем воспроизводится, и в
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том, что скорость «жизни человека» — бездушная категория, но не
является постоянной. Старость, молодость — ровно столько, сколько
есть, сколько отмеряно. С другой стороны, время действительно течет
быстрее и медленнее, интенсивнее, сокращается, уплотняется, накап-
ливается, встраивается. 

Но не оно — мера количества роста, развития, а само это разви-
тие, как момент превращения самого света. В этом абсолютность, оно
бывает, и бывание — становление, хотя это и парадоксально. Мера
исчезает, поскольку выход предела за сущность своего движения
делает смыслом переставание быть собой. Собственно, все есть пре-
вращение, как овнешнение становления — сама неопределенность,
но очевидность (которую имеет в виду живопись, а не сменившие
ее механика и комбинаторика).

Быстрее — медленнее, выше — ниже, дальше — ближе итд — все
это абстракции, которые при определенных условиях становятся
категориями, причем формально, вследствие распада, принудитель-
ного расщепления формы. И эта вновь созданная предметность может
порождать прикладные чувства, как то же чувство скорости, которая
не бывает сама по себе. 

В превращении — иначе. Здесь время не длится. Оно простирает-
ся. Распространивается, пространится. И эти просторы времени, ланд-
шафты, пейзажи видимости порождают предчувствия самих чувств,
которые происходят от чего угодно и ни к чему. Так что скорость —
временная категория и временное чувство. За «компанию». То же
с ускорением, и с отрицательным тоже. 

Многие понимают: писать смысла нет, все уже написано, прихо-
ди и примеряй что хошь, любой бренд. Все дело в том, чтобы это подог-
нать впору, где пора (преимущественно унылая) — это ты сам. Чисто
потребительское отношение. От тебя остается только твое никому
не нужное отношение ко всему этому, понимание, согласие, конфор-
мизм (нонконформизм) и личная, завизированная, удостоверенная,
деланная страсть или, что то же самое, страстное бесстрастие запис-
ного циника. Есть вариант: твой заказчик, «гипотетический чита-
тель», обобщающий и обещающий образ славного малого, довлеет над
тобой, нависает, и требует, чтобы ты ему нравился (как вариант,
не нравился). 

Все разговоры о «безадресном дискурсе» имеют место, но имеют
его таким или этаким образом, что значительно усложняют задачу,
поскольку приводят к тому же читателю, под которого подгоняется
текст и возгоняется воображение, чтобы придать им удобный товар-
ный вид. В лучшем случае читатель сочиняется. Я, например, в жизни

• 145 •

П р е в р а щ е н и е  к а к  э с т е т и ч е с к а я  к а т е г о р и я



не видел человека, который бы прочел одну мою книгу до конца.
Конечно могу утешать себя мыслью, что пишу плохо, усложненно, —
нет, ровно настолько сложно, как того требует предмет, это он пишет
мной. Разговоры о том, что нет сложных предметов, а есть плохие
писатели — для дилетантов. Но ведь и другие книги не читаны. Могу
кивать: с развитием интернета стало просто некогда, все стремятся
к осведомленности, а значит, и поверхностности, потому что в этом
хаосе (а на самом деле в новом порядке) осатаневших вещей, их ин -
формативных воплощений и сплошной дезинформации требуется
создать поверхность, которую гатят из подручного материала, засы-
пая трясину. Все это так, но дело не в этом. 

Все искусство, по существу, поверхностно. Мы видим односторон-
не. То, что очевидно. И слышим не тайные звуки. Конечно, есть еще
духовидение, тайное зрение невидимого и слышание, и предслышние
молчания — но этому искусство отвечает всем своим существом, воз-
можностью быть и в дальнейшем. Отвечает на вопросы, которые
не задаются, как будто есть какая-то необходимость, вызывающая
искусство к жизни, поскольку без него ну никак — жизни нет. Хотя
без него вполне можно обойтись. И обходятся. 

Искусство — обещание свободы, но не она. Оно — сверхнеобходи-
мое, избыточное, от полноты бытия, а не только идеальная компенса-
ция нищеты действительности. Оно — внешним образом предъя-
вленные внутренние интенции «формы созерцания», которое,
по Кан ту — время. Поэтому искусство временит, пространствуя по
видимости, которая обращается в действительность. 

Внешние связи, эрзацы общения — в сущности, разъединяют.
Никто никому не нужен, каждый отъединен, и, как водится, «робин-
зонада» заканчивается затуханием мышления, которое угасает без
общения, забывая язык. Индивидуализм ссылает каждого на необи-
таемый остров своего «я», — а то и чужого. Эта общая тенденция ведет
к невольной деградации. А искусственное общение невозможно. Оно
превращается в низкопробное шоу, где все — статисты, ретиво что-то
изображающие.

Устал повторять, что бездарность — это объективная тенденция, и она
не врожденна, она — требование момента, как и безмозглость.

Писать «для себя» — не такой уж идиотизм, хотя это требует
несколько больших усилий, чем когда «в стиле дзюдо» используешь
усилие внешней необходимости, «социального заказа», поденщины
и тому подобного. Для себя пишешь — и пиши, пожалуйста, чего
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суешь нам свои излияния непотребные. Оставайся с ними сам, только
не тиражь нас.

Вообще, если автор задумывается, «зачем писать?», — лучше не пи -
сать. Кто-то сказал: если не спрашивают «зачем?» — то это счастье, а сча-
стье, как говорили классики — просто состояние, а не проблема.

Писать для себя — это почти то же самое, что пользоваться допол-
нительной памятью. Делая зарубки на деревьях, на облаках, на вре-
менах. Все больше убеждаюсь, что самый интересный жанр — не мо -
нолитные работы, монокристаллы монографий и трудов, а записки,
заметки, которые — как свободно стоящие скульптуры, устремленные
в никуда или просто бродящие, как тени, одновременно. 

Тут нет вымученности, строя (кроме музыкального), муштры —
только дыхание, которым дышит музыка, искусство, тексты. Нет при-
нудительных просек, воздуховодов, просчитанной системы вентиля-
ции — только воздух, который варьируется с известной интонацией:
«Воздух!!» И «Воздух» —недавно выдуманная марка водки. Шучу.

И потом, в каком-то смысле пишется всегда про себя: и в смысле
о себе, и в смысле — не в слух, а на слух, по интонации.

Ныне есть еще третий путь, контрабандный, когда читателю нет
дела до писателя, а писателю до читателя, каждый идет своим путем
и сотворяет из ничего ничто, как пространство, раненное насквозь
странствием. Со-отворяет.

Можно не считаться ни со временем, ни с обстоятельствами — про-
сто фиксировать происходящее на уровне физиологии, даже не высшей
нервной деятельности. Все равно твои «писульки» останутся незаме-
ченными, к счастью для всех, которые гадят точно так же. 

Быть свободным от потенциального читателя — дело хорошее,
но от себя — интереснее. Освобождаться от себя? Облегчаться? Осво -
бож дайтесь, пожалуйста, в другом месте, а не в мою душу и глаза.

Я смотрю, как умирают книги (кажется, Л. Я. Гинзбург писала
об этом), но не так, в принудительном порядке, когда их убивают или
сжигают. Они умирают от удушья и одиночества, от ностальгии и тоски.
Начинают разлагаться сначала на отдельные главы, потом на стра -
ницы, потом на слова, — а ведь книга была своеобразным ответом гние-
нию, соединением мира в тотальность вселенной, вращающейся вокруг
или около тебя, воссоединением с тобой, — наконец рассыпаются в прах.
Вдруг с изумлением обнаруживаешь, что ясно видно, откуда ты все драл,
кому подражал и кого невольно пародировал. Что тебя вдруг сподвигло
такое вытворять. Просту пают связи, ассоциации и име на, и все это про-
седает, ветшает, развеивается и забывается. Остается только сожаление,
но о чем — уже не припомнить.
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Поэтому логично было бы начать о начале, которому предше-
ствует «вдруг», но упрямая алогичность диктует другую логику: не пи -
сать ни об основании, ни о начале, ни о прочих радостях, а писать
о том, в чем смысл всего. То есть о превращении как таковом. Это уны -
ло, даже не занимательно, потому что словцо затаскано, и безмозглый
мир не имеет права на философию и на чувства. Не просто не хватает
чувства юмора — оно полностью у меня удалено, как у всех, но у всех
по-одному, а у меня по-разному.

Одна юная особа напомнила мне по этому поводу: «…хорошо сказал Гессе,
когда Гарри снилась встреча с Гёте («Степной волк» Гессе — А. Б.), Гёте сказал ему:
“Мы, бессмертные, не любим, когда к чему-то относятся серьезно, мы любим
шутку. Серьезность это атрибут времени, она возникает, открою тебе, от перео-
ценки времени. А в вечности времени нет; вечность — это всего-навсего мгно-
венье, которого как раз и хватает на шутку”. (Тут следует обратить внимание
на то, что жизни как раз хватает на шутку и хватает не на шутку. «И жизнь,
как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка», —
писал другой, помоложе, поэт. Не такая уж глупая шутка, но чувства юмора
не хватает явно. Любопытно, что об этом же писал Аверинцев, у него много
о юмо ре, но «О юморе Вячеслава Иванова» встречается только у него, причем
со ссылкой на Гессе, — А. Б.) Хотя, какие тут шутки, но, кстати, украинское “в зах-
ваті” — как раз отвечает твоей невозможности заставить себя что-либо создавать
из ничего ради самого создания, которое захватывает и не позволяет победить
рутине. “С недобрым ветром ждать нельзя и плыть нельзя” (Эсхил)» (Ле бе -
дева А. И., частное сообщение). 

Это Эсхил в переводах Вяч. Иванова, но там приложение — его две книги
«Дионис и прадионисийство» и «Эллинская религия страдающего бога». Это на -
столько грандиозно, что я погиб еще в юности. Я понял, что никогда ничего ска-
зать не смогу, потому что ошеломило не то, что я не знаю древнегреческий (мало
ли чего я не знаю), а сама эта фантастическая тщательность, недосягаемая под-
робность, избыточная, притягательная, но бессмысленная на фоне картины все-
общей безусловной гибели. (Так Андрей Платонов ужасался, что «через каких-
нибудь сорок лет — ни одного знакомого лица».) И что? А ничего. Одна война,
революция, вторая, третья, вторая война, голод, болезни, а он делает то, что про-
сто невероятно и не укладывается в сознании. Пишет отвратительные стихи,
если не вчитаться и не вдуматься, чтобы поэзия ушла на задний план (страшно
сказать), и жизнь терялась, как мелочь. Раньше меня такие монстры вдохновля-
ли, теперь просто вышибают дух. Нам бесконечно далеко до них. А ведь были
еще тысячи безвестных, которые просто сидели в ледяных каморках, голодные,
и, умирая, читали себе что-то на древнегреческом. Вяч. Иванов не только пере-
вел Эсхила, но и осколки утраченных трагедий. Причем выглядит это так «… 238
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(315) Кто счастлив, пусть себе сидит в своем дому, (И кто несчастлив, пусть
не покидает дом). Утраченная трагедия “Филоктет?” “Герклиды?”». А то и одно:
«…соловьиным стенает стенанием». Есть фрагменты, которые стоят томов — эпи-
тафии мгновению: «кричишь, хотя и смотришь только издали?», «пуская в ход
торгашеские хитрости», «…к тому, кто трудится, придет от бога слава — дочь
труда его», «стенанья — облегчение страданья», «бывает старость справедливей
юности», «с недобрым ветром ждать нельзя, и плыть нельзя». Или гениальное:
«Удача всем, а разум лишь разумному». Короче, «Бог в помощь тем, кто сам себе
помощник». Я к тому, что мы в своих изысканиях слишком серьезны. А жизнь
может быть не только глупой, но очень остроумной шуткой, хотя и «скверным
анекдотом». Наше время не остроумно. Глядя на нынешнее время, хочется сме-
яться, но, боюсь, умру со смеху. 

Правда, и тут оригинальным быть не удастся — все эмоции исторически уже
поделены. Гераклит был «темным», «плачущим», Платон вслед за ним, тоже.
Демокрит — «смеющимся», все слыли такими, но каждый смеется по-своему
и своему́. По чувству юмора можно судить об эпохах. Многие пытались написать
о юморе, но ни у кого не выходило остроумно. Занудно. Кстати, хороший
прием, чтобы узреть себя в истинных пропорциях. Пиши о смехе, и станет не до
смеха. Помнится, Бодлер считал, что юмор — дьявольское порождение и корни
его в Аду. Многие пытались писать о природе юмора, смеха, остроумия.
Высказывались и романтики, и Гегель, и Бергсон, наконец, Бахтин, Лихачев,
Пропп, Аверинцев и другие — получалось скучнее некуда. Хотя остроумие, смех
и юмор разнятся, их природа одна — человеческая.

Писать — это, как путешествия, прерогатива молодых. Путе шест -
во вать, как и писать стихи, лучше в юном возрасте.

«Жизнь — авантюра», правильно. Приключение. И в этом ключ
ко всему. Ключ, который может и не подойти к открытым дверям.

А в старости это просто глупость — метаться с места на место и тас -
кать ключ и замок на шее, как талисманы — все равно закрывать нече-
го и не от кого — при всем желании не обнесут: все с собой. Эрзац жизни,
слабость — путешествуешь с комфортом, пресытившись. Чего искать?
Перемещение с места на место в поисках места? Так и в философии.

Метания сами по себе интересны, особенно, когда они бесцельны
и бессмысленны, как бегство к себе или от себя, превращения, а не
перемещение мертвым грузом в брутто и нетто в поисках места
поблагополучнее. А мы, кучка гуманоидально озабоченных, завелись
на Земле, которой уже осточертели, и несемся в глубинах оледене-
вшего космоса, тупой Вселенной (навселялись). Так, не сходя с места,
и «путешествуем» дурной бесконечностью. 

Так что ни Париж, ни Киев, ни Крыжополь с Лондоном или
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Венецией, Италией, со всеми музеями — ничуть не предпочтитель-
нее. Не играет никакой роли, где или в каком времени находиться.
Любуйся великолепием жизни, познавай, если хочется (причем поз -
навай то, что хочешь, а не то, что нужно).

Гимн учёному

Народонаселение всей империи —
Люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья, 

с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
Даже заинтересовало трубочиста черного
Удивительное, необыкновенное зрелище — 
Фигура знаменитого ученого.

Смотрят: ни одного человеческого качества,
Не человек, а двуногое бессилие, 
с головой, откусанной начисто
Трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, — 
Ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
Случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
Но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
Что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку, 
Как маленькая гноящаяся ранка,
И спрячется на пыльную полку, 
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в йоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
Засушенного хвоста небольшой кометы.

• 150 •

А л е к с е й  Б о с е н к о



Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
Опять оскаблилось на людские безобразия 
и внизу по тротуарам опять приготовишки
Деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
Что растет человек глуп и покорен;
Ведь зато он может ежесекундно
Извлекать квадратный корень.

В. Маяковский, 1915
(Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. — 
М., 1957. — Т. 1. — С. 78–79).

Предположим, при уровне нынешнего образования, что пробле-
мой скоро станет и извлечение квадратного корня, сколько в корень
не зри. А почему бы и бородавки не изучать? И в Бразилии. «Увижу
ли Бразилию до старости моей?» И хотя понимаю, что я вроде дино-
завра с фиалкой в зубах, с удовольствием смотрящий на звезды, с засу-
шенной кометой в петлице, но я к тому, что можно все себе позво-
лить. И созерцание интеллигибельное тож. Познавай! Хотя на черта?
Зачем? Все равно — вымирать.

Но, может быть, сам процесс? Весь смысл — в создании суеты,
в никчемности и ненужности? «В том, что известно, пользы нет —
одно неведомое нужно» (Гёте).

Я умираю от оскорбительности происходящего, а не от его убий-
ственности. Оно, в попытке оскорбить, как метан из разлагающегося
дерьма, вытесняет воздух. Да если бы оно просто разлагалось — это бы -
ло бы хорошо, значит, процесс превращения в гумус идет своим чере-
дом. Но нынешнее дерьмо особенное, неразложимое: оно искусствен-
ное, полимерное, синтетичное, оно вечно своей случайностью,
блестящее, торжествующее, обладающее способностью все превращать
в себя, обращать в свою идеологию с воплем-кличем: «Воняют все!»

Вообще, для так называемых интеллектуалов типично путать случайность
со свободой. Тот же Фаулз, который ваял добротную, крепкую попсу, вполне обос-
нованно для индивидуального сознания представлял отношения между людьми
в бесконечно меняющемся и неконтролируемом мире, как хаотические столкно-
вения шариков для пинг-понга, ограниченные тремя константами, противостоя-
щими и взаимоуравновешиваемыми, которые он заимствует из греческого: side-
ros — железная необходимость, keraunos — случайность, eleutheria — свобода.
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Необходимость — очевидный пример — смерть, и, как правило, это необходи-
мость в нас любимых и выдающихся, в нашем предназначении. Случайность
может внести некоторое разнообразие, полностью переиначив нашу судьбу,
и крошит необходимость, пронзает ее, как стрела времени. Свобода рождается
внутри нас и восстает против железной необходимости: «Свобода издавна глубо-
ко и сильно влекла к себе людей. Ее результаты, впрочем, могут быть как хоро-
ши, так и весьма нехороши. Последние почти всегда считаются дающими «желез-
ную необходимость». Для нас, людей, sideros — это тьма, eleuteria — свет» (Фаулз
Дж. Природа природы // Кротовые норы. — М., 2012. — С. 519). Вот такой про-
стенький взгляд на проблему. И этого достаточно, чтобы жить.

Но я привел эту точку зрения не для того, чтобы надругаться над ней. А что -
бы показать, что это комфортное видение, ложное по сути, вполне работает как
защитный механизм. Потому что как только мы начинаем осознавать, что воз-
можность и случайность — моменты действительности, да еще и внутреннее
и внеш нее, положенные как внешность действительности — жизни нет. «Воз -
мож ность как то, что есть лишь внутреннее действительности, есть именно поэ-
тому так же и лишь внешняя действительность или случайность. Случайность
есть вообще лишь нечто такое, что имеет основание своего бытия не в самом
себе, а в другом. Это тот образ, в котором действительность первоначально пред-
стает сознанию и который часто смешивают с самой действительностью.
Случайность, однако, есть действительное лишь в односторонней форме реф-
лексии-в-другое, или, иными словами, есть действительное в значении чего-то
возможного. Мы соответственно этому рассматриваем случайное как нечто та -
кое, что может быть и может так же и не быть, может быть тем или иным, чье
бытие или небытие, бытие того или иного рода имеет основание не в нем самом,
а в другом» (Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1974. —
Т. 1. — С. 316). Я бы вообще весь знаменитый параграф 145 привёел, включая
и пассажи, полные пренебрежения к «богатству и многообразию» природы, кото-
рое не должно ставиться выше столь же случайных фантазий, упивающегося
своим произволом духа. И об отношении свободы к свободе воли, которая
вынуждена довольствоваться голым произволом в виде случайности. Потому
свобода может быть только формальной, в виде выбора, и зависеть от внешних
обстоятельствах, где случайность выступает условием, как возможность иного
и его свобода. Часто слышишь «искусство — должно», «современность — долж-
на», «всегда должна быть свобода выбора». Вот это уже не «тавтогория», которая
превосходит свои возможности хотя бы «кумулятивностью смысла», а типичная
тавтология: во-первых, деспотизм долженствования никак не может относиться
ни к искусству, которое никому ничего не должно, хотя и живет в долг, ни тем
более к свободе, даже гипотетический. Выбор — не свобода. Выбора быть не дол -
жно, потому что выбор — уже долженствование и утрата свободы. Свобода выбо-
ра не имеет, а, во-вторых — после выбора ее уже не будет, ничего не будет.
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Снятие и исчезновение, уход в основание — один и тот же процесс, одно
действие, и это действие есть движение формы. Необходимость — единство воз-
можности и действительности, что при рассмотрении свободы упускают, заворо-
женные ее отношениями с необходимостью и случайностью. Необходимое есть
абсолютное. Абсолютное, то есть тождество субстанциальности и акциденталь-
ности необходимого и необходимость есть отрицательность формы внутреннего
существования. Абсолютное — момент всякого перехода, а переход есть субстан-
циальное тождество как деятельность формы, которая и есть превращение. Вот
о чем стоит говорить. 

Но простым игнорированием помойной современности проблему не ре -
шить. То, о чем писал Гегель — это совершенное изложение проблемы, как она
выглядит в чистом виде, причем не только для гипотетической действительно-
сти, но и для всякой, даже в убогих просторах «случайной свободы». Все откры-
то — только прочти… Но нет, искусственная слепота — удобнее. Дело случая —
дело времени. Хотя, с другой стороны, хорошо, что это недоступно кому попало.
Д. С. Мережковский в свое время прошелся по поводу эпигонов, дескать, так же,
как русские марксисты повторяли Маркса, русские босяки повторяли немца
Ницше. Одну половину взяли босяки, другую декаденты — оргиасты-символисты
(Мережковский Д. С. Полн. соб. соч.: [В 17 т.] — СПб.; М., 1911. — Т. 12. — С. 32).
Из Гегеля тоже сотворили черт знает что. Можно было бы не упоминать, но сугу-
бо в пыку новым веяниям, которые пытаются дегегелианизировать философию,
потому что рылом не вышли, в знак почтения, произношу давно ставшие клас-
сикой сентенции, трюизмы философии, которые не стали тухлятиной.

И я злюсь не на двуногих, а на себя, которого угораздило оказать-
ся в этом мире неспособным выработать в промышленных масштабах
хотя бы необходимое свободное время, среди всеобщего разложения
и обреченности, которые не минуют и меня. И ведь большинству
это нравится.

Что-то это напоминает: Ненависть одерживает победу над Любовью. Живем
во втором периоде разложения божественного Сфероса. Во втором? Или уже
в третьем, когда Вражда победила? Период заключительной, абсолютной дезин-
теграции настал. Разложение стихий. 

«… дол безотрадный,
Где и Убийство, и Злоба, и сонмы всех Бед смертоносных,
Немощей, плоть изнуряющих, язв и бесплодных страданий,
Пагубы вкруг обегают обитель во мраке глубоком» (фрагм. 121).
И дальше:
«Горе, о горе тебе, злополучный и жалкий род смертных:
Распрей и жалких стенаний исполнен твой век с колыбели» (фрагм. 124).
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(Цит. по: Якубанис Г. И. Эмпедокл. Философ, врач и чародей: Данные для его
понимания и оценки. — К., 1994).

Злюсь удушающей злостью, уничтожающей и тоскующей, вместо
того, чтобы заниматься фантастическими вопросами развития и упи-
ваться его картинами.

Развитие происходит не где-то в Альфа-Центавра.
Развитие происходит здесь.
Должно было происходить. 
Но происходит его отсутствие.
И время и место здесь — ни при чем. Здесь имеет место отсут-

ствие места.
Лидия Гинзбург вспоминает Эйхенбаума, пережившего блокаду,

выжившего благодаря одержимости в работе: «В блокадном Ленин -
граде в состоянии дистрофии он работал над книгой о Толстом, не от -
рываясь от письменного стола. Он вспоминает об этом после смерти
жены в дневнике 1947 года: “Никогда в жизни так не работал и не по -
нимал многого — разве что во время блокады и голода”» (Гинз -
бург Л. Я. Человек за письменным столом. — М., 1989. — С. 356). Трудно
представить. Голод, холод: ни надежды, ни даже отчаяния нет (никог-
да нельзя терять отчаяния). Блокада. Неизвестно, убьет ли тебя сна-
ряд, проснешься ли утром, умрешь от голода, или сердце остановится
вот в этой промерзшей библиотеке, за этим столом и над этой книгой,
а все же писать, держась за буквы. И о чем? О самом главном —
о Льве Толстом. Мне такие люди кажутся непостижимыми. А для них
быть собой было естественным. 

То, что происходит сейчас с человечеством, тоже естественно —
тупиковая ветвь развития, так было всегда, только теперь в плане-
тарном масштабе. Выход есть, но кому он нужен.

Личное мужество не поможет. Издевательство над Хуаном де ла
Крусом менее унизительно, хотя он писал в нужнике и дерьмом. Я не
сравниваю — просто констатирую. Тут все гораздо хуже. Это не сто ит того,
чтобы о нем писать. И это не «эпохе» — это брезгливость. Только не устану
повторять: «Ничего, никаких гениальных, фантастических и интересных
творений не будет по всей Земле, пока не про изойдет смена существую-
щей действительности, имеющей место быть, фор мы общественного
богатства. Нигде и никогда». И замечу, что эта убогость очень живуча,
а главное, она агрессивно подомнет под себя ис торию, так что уничтожит
выстраданное человечеством в других, да во всех, временах.

Казалось бы, чего проще — убрать. Или хотя бы дышать сочинен-
ным воздухом.
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Все вышесказанное ни к чему — просто так. Давно известное.
Современное искусство, да и сама философия не нуждаются в теории.
Они — бесконечное уныние, но уныние торжествующее и злорадное,
злобное, которое, тем не менее, всегда заботится, на всякий случай,
об апологии и праве на любую выходку. Вся вселенная современного
искусства умещается между отчаянием и иронией, — обронил
Ханс Зедль майр, — и замешана на трусости и равнодушии. Поте рян -
ность как таковая. Вариация на тему «интересного человека» С. Кьер -
кегора. Холуйство, услужение, как выражение амбиционных жела-
ний. Быть полезным и востребованным — плебейство, возведенное
в абсолют. «Протейный человек как искаженный образ универсально-
сти» (навеяно Зедльмайром). И потому, что не «нуждается», но по би ра ет -
ся, профессиональное нищенство, угрызения (хорошее украинское
слово — «грызота») совести ему неведомы. При всей об ставленности
условностями, чтобы защититься от фантастической, потрясающей
огромности, нужно спрятаться в бытовые подробности, в экзистен-
цию — быть любой ценой эмпирического существования. Старость
мышления, на всякий случай молодящегося. «Старики учат молодых
чувству современности» (Л. Гинзбург).

Современное искусство обмирщено и унавоживает почву, возрож-
дая мусорный хаос форм («скученная величина»), дрессированную веч-
ность. Оно перешло от композиции к экспозиции, как главному при-
нципу. Его ничего не касается. Ему не хватает выдержки в старом,
доцифровой фотографии, смысле. Оно сплошь передержано.
Разорванное на пикселы, оцифрованное сознание позволяет ему фраг-
ментарно смотреть на мир, так что даже вечность и бесконечность —
всего лишь фрагменты, детали, в крайнем случае, условные задники для
изображения глубины пространства. Сплошное счисление и расчет.

В сущности, оно не необходимо, оно — что-то вроде судьбы —
к ней хотелось бы быть иррелевантным: «Судьбой зовется это быть
вблизи. Вблизи, вблизи и в вечном отдаленье» (Рильке). Все спекуля-
тивные изыски, поиски старательно обходят все вопросы, от «Зачем?»
до «Почему?». «Спекулум», с латыни, — и установленное построение
и зрительная данность этого построения. Спекулятивное мышле -
ние — высшая форма теоретического саморазвертывания. В идеале
все смело-загадочно: «А может быть…?» И удача, когда в ответ радо-
стно-удивленное: «Не может быть!!!». Но большей частью — невозму-
тимость: «Ну и что?». (Тут впору поставить вопросительную запятую,
или восклицательную — забыл, кому принадлежит авторство — хоро-
шо бы и меня не вспоминали, а вопросительная запятая осталась.)

А между тем все вокруг непостижимо, и то, что вокруг этой
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махонькой Земли (которая создана, дана, как считали древние, как
украшение вселенной) — на миллиарды световых лет невероятные
пространства, и все, что мы видим, даже ближайшее Солнце — про-
шлое, опаздывающее. Мы — остановленный свет, и придется этот свет
освобождать (от себя, от постоя, от просвещения («Просвещение не за -
менит света» — писал В. Вейдле в работе «Вечерний день» в 1952 го ду).
Письмо не наделено самостоятельностью высказывания, что там
на ду ше, всеми занятой — от него требуется только ясность исполне-
ния. Живопись не бедна и не богата, не наивна и не виртуозна, она ис -
черпывается, и только. Видимость исчерпана, по ту сторону не оста-
лось ничего — вольный пересказ, преодоление в педагогическом
назидательном раже «демагогической огромности» академической,
завороженной собой, истории. Не только мы, например, в музыке,
можем превращать слышимое в видимое и видимое в слышимое,
заставляя звучать сеть звезд в нашем диапазоне восприятия, но и
каждый из нас «звучит» (правда, производя порой слишком много шу -
ма, недаром Сараджев различал людей по тональностям). И, согласно
закону сохранения энергии, превратимся во что-то другое.
Катастеризм — мифологическое превращение — метаморфозы — пре-
вращение в звезды и созвездия, хотя Платон и Сократ считали это
новомодным и нечестивым вымыслом, не принимая. Но суть здесь
в том, что превращение никогда не заканчивается, и сейчас, в данное
мгновение, оно происходит.

Скажут, детский вопрос: как смириться, что бесконечность
вокруг, и до, и рядом, и после. Не хочешь смиряться — не смиряйся.
Все пройдет в бессмысленной борьбе.

Да, давно ясно, что бесконечность не дурная (хотя бессмысленная,
и таки дурная), и это не линейность, не счет до изнеможения, что на -
чало мира — в нас и «вдруг», до всякого начала итд, а материя вечна,
бесконечна и переходит из одной формы в другую, поэтому вопрос
о «переходе» как эстетической категории глуп в основании — это
не категория, а реальный процесс, но все же, а что было до бесконе-
чности? Решается он здесь, сейчас, враз, потому, что человек соразме-
рен той постигнутой вселенной и бесконечности с вечностью, кото-
рые он достраивает собой. Он вносит в универсум возраст и смысл,
своим мышлением, своей жизнью рождает мгновение, которое чему-
то противостоит, уравновешивает, держит вечность на весу и беско-
нечность, просто так. Человек «бескрылый, голый, из скорлупки толь-
ко что…» (Эсхил) пытается скрыться, прячется в скорлупу мгновения
и наталкивается на возникновение и уничтожение. Которые(ое) уди-
вительнее всего произошедшего. Оргиазм не поможет, не спасет.
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Так что современное искусство пародирует эту черту, — ничего не хо -
чет знать и видеть, оставаясь в плену самообольщения и очень стра-
шась разоблачения.

Есть некоторое счастье в познаваемости непознаваемого, которо-
му даже имени нет, есть упоение в превращении, где даже время
оправдано, и смерть — вроде ближайшей родственницы. Не упива-
ние–упоение вечностью до цирроза времени (вечностираспитие),
а прос то бесконечное удивление от полноты бытия, не знающего
краев (хотя и проливающегося через метафизические края) и привы-
чных лицензированных мер. Удивление жизни, не засупоненной
в рамки условностей и не привязанной к ортопедическим аппаратам
механических чувств, ощущений, категорий, методов, правил языка
(Апполинер не признавал ни морфологии, ни синтаксиса, это понят-
но, но тишайший Павел Флоренский говорил, что язык надо вернуть
к праформам, архаическим истокам, потому, что он не нуждается
в правилах и сам диктует свою ритмику, размер и темп, точно так же,
как каждый из нас вносит эти сгущения и разряжения своей жизнью,
как запись превращений света, которым мы и являемся. Письмо —
кардиограмма света.) 

Иррелевантность, конечно — не свобода, в основании это пере-
дышка. Потому что когда уясняешь, что суть в абсолютном становле-
нии и его превращениях, переходах, все теряет свою привычную опре-
деленность (зачем? да просто так). Начинаешь понимать и чув ствовать
чувства: что они — сущностные силы, принадлежат общему развитию
вселенной, но чувствуют нами. Универсальность человека тождествен-
на универсальности света и невидимого тоже, хотя это ничего не зна-
чит. Метаморфозы — это для эмбрионального состояния, пусть ими за -
нимается эмбрионология смыслов (как упрямо вразрез идущая
«Эм брионология поэзии» В. Вейдле). Неопределенность превращения
в себе является определенностью жизни. Все мы — интонация света,
который из ниоткуда в никуда. И это, в каком-то смысле — неистовая
успокоенность, умиротворения жизни — ее постоянство абсолютного
беспокойства. С постоянной скоростью света, без помех и помрачений.

Лидия Яковлевна Гинзбург, — ссылаюсь на нее до неприличия
часто, так что «кавычки дыбом» от озноба бытия, — как-то вспомина-
ла последний разговор с Гуковским, когда он безнадежно говорит:
«И все-таки, если можно будет, у нас найдется еще, что сказать». «– Ос -
тавьте эти мечты», — отвечала Лидия Яковлевна, — «Если можно
будет, мы скажем одно: ныне отпущаеши». Вот и говорим. В те време-
на акцент, в бытовом смысле, приходился на «можно–нельзя». За пре -
щенность вносила смысл. Теперь, когда все безразлично, весь смысл
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и бессмыслица в том, что не о чем говорить. И не с кем. Никакой тра-
гедии ни в духе музыки, ни в культе Диониса, да и сама музыка под
большим вопросом — так, просто «песнь козла», в вагиновском
ключе. Вываляться во всем этом, как его персонаж, увлекшийся кичем
и потерявший свой безупречный вкус, принудительно, в хлябях дур-
новкусия эпохи.

Безвозвратна только старость. Она смотрит вслед уходящему, и в
своей уникальности одинока, как уходящий. Молодость — одно и то
же. Она беспардонна. Не знает извечного возвращения только станов-
ление — оно ниоткуда в никуда. А превращение — то же становление,
только от поры до поры. Оно не знает возраста и безразлично к тому,
является эстетической категорий или нет.

Мгновение вечно и бесконечно. Как и сама вечность, не имеет
протяжения и протяжности. Жизнь — контртема, а человек — кон-
трсубъект фуги бесконечности, чью партитуру он исполняет «смыч-
ками страданий на скрипках времен» (правда получается часто «гоп
со смыком это буду я»). Бытие и Ничто, вечность и бесконечность, воз-
никновение и уничтожение, жизнь и смерть, пространство и время,
всеобщее и единичное, необходимость, свобода и т. д. — только формы
превращения одного и того же — не юного. Все здесь, сейчас, и никог-
да потом. Вечное возвращение — не проблема. Вся красота в необра-
тимости — повторение — тварно, но является истинной проблемой
настоящего, Красоты, которую хотят повторить, сделать, как было,
или не так как было — и будь, что будет. В необратимости нет репро-
дуктивности, в ней вся жажда бытия, вся тоска по неповторимости
вечности и вечной жизни, как неотвратимость смерти.

Анотація. Стаття О. Босенка «Перетворення як естетична категорія»
репрезентує першодрук другої глави книги «Ходи. Буколіки. Шоста Пас то раль -
на». Сенс в тому, що ніщо не має сенсу і кожен його відтворює чи створює, зав-
жди, як вперше: і завжди, і вперше. Життя людське — миттєве. Майбутнього
ще нема, минулого — вже. Є тільки натхнення постійно-справжнього, сього-
дення, тутешнього. У світі існують лише форми буття матерії — форми руху
й їхні перетворення. Миттєвість вічна і нескінченна. Як і сама вічність, не має
протяжності. Життя — контр-тема, а людина — контр-суб’єкт фуги нескінчен-
ності, чию партитуру він виконує «смичками страждань на скрипках часів».
Буття та Ніщо, вічність і нескінченність, виникнення і загибель, життя і смерть,
простір і час, всебічне і одиничне, необхідність і свобода, і таке інше — лише
форми перетворення того ж самого — не-іншого. Все — саме тут, зараз, і ніколи
по тому. Вічне повернення — не проблема. Вся краса в неповторності — повтор-
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ність потворна, але являється істиною проблемою справжнього, Краси, які
жадають повторити, в яких вся спрага буття, вся туга за неповторністю вічно-
сті і вічного життя.

Ключові слова: становлення, перетворення, час, простір, універсум, абсо-
лютне, краса.

Аннотация. Статья А. Босенко «Превращение как эстетическая категория»
представляет первую публикацию второй главы книги «Ходы. Буколики.
Шестая Пасторальная». Суть в том, что ничто не имеет смысла, и каждый сам
его воспроизводит или творит всегда, как впервые: и всегда, и впервые. Жизнь
человеческая — мгновенна. Будущего еще нет, прошлого — уже. Есть только
вдохновение постоянно-нынешнего, сегодняшнего, здешнего. В мире суще-
ствуют лишь формы бытия материи — формы движения и их превращения.
Мгновение вечно и бесконечно. Как и сама вечность, не имеет протяжения
и протяжности. Жизнь — контртема, а человек контрсубъект фуги бесконе-
чности, чью партитуру он исполняет «смычками страданий на скрипках вре-
мен». Бытие и Ничто, вечность и бесконечность, возникновение и уничтоже-
ние, жизнь и смерть, пространство и время, всеобщее и единичное,
необходимость и свобода и т. д. — только формы превращения одного и того
же — не юного. Все единственно здесь, сейчас — и никогда потом. Вечное воз-
вращение — не проблема. Вся красота в необратимости, повторение — тварно,
но является истинной проблемой настоящего, Красоты, которую хотят повто-
рить, в которой вся жажда бытия, вся тоска по неповторимости, вечности
и вечной жизни.

Ключевые слова: становление, превращение, время, пространство, уни-
версум, абсолютное, красота.

Summary. The article “The Transformation as an Aesthetic Category”
by O. Bosenko represents the first publication of the second chapter of the book
“Motions. Bucolic. The Sixth Pastoral”. The key idea that nothing has the sense and
everybody reproduces it oneself or always creates it as for the first time: always and
initially. The human life is in momentum. The future has not yet come, and the past
had already gone. There is only an inspiration of present nowadays, existence here
and today. In the world there are just forms of matter being — forms of the motion
and their transformations. The moment is eternal and limitless. As an eternity it has
no extension and longitude. The life is a contra theme and a human is a contra subj-
ect of infinity. Being and nothing, infinity and eternity, emergence and destruction,
life and death, necessity and freedom are just form of transformation of the same not
so young essences. Everything is just here and it has never been after. 

Keywords: becoming, transformation, time, space, Universe, absolute, beauty.
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У плеяді майстрів українського поліграфічного мистецтва доби йо -
го розквіту (кінець 1950-х — кінець 1980-х) особливе місце належить
Роману Селівачову, творцеві нової стилістики наших енциклопедич-
них видань. Як відзначав народний художник України, академік Ва -
силь Перевальський, глибоке розуміння Романом Олек сійовичем
характеру енциклопедичної книги в поєднанні з ґрунтовними знан-
нями можливостей поліграфії сприяли піднесенню тогочасного книж-
кового мистецтва до зразків світового рівня. Він здійснив конструю-
вання та художнє редагування ряду складних, особливо
відповідальних видавничих проектів, які за краще художнє вирішен-
ня відзначені дипломами міжнародних, всесоюзних і республікан-
ських конкурсів [1].

Серед його здобутків — два видання «Української радянської
енциклопедії» (1959–1965 і 1977–1984, далі — «УРЕ»), два видання
«Українського радянського енциклопедичного словника» (1965–1967
і 1986–1987, далі — «УРЕС»), «Історія українського мистецтва»
(1966–1970), «Енциклопедія історії України» (1969–1972), «Українська
cільськогосподарська енциклопедія» (1970–1972), «Енциклопедія
кібернетики» (1973), «Словник художників України» (1973), «Уні вер -
сальний енциклопедичний словник» (1975, далі — «УЕС»), «Шев чен -
ків ський словник» (1976–1977) та ін.

Як завідувач художньої редакції видавництва «УРЕ» (пізніше нази-
валася редакцією ілюстрацій і картографії, в 1990-х — відділ художньо-
технічного конструювання книги), він очолював і спрямовував творчо-
виробничий процес, залучав до роботи провідних митців (зокрема,
Василя Хоменка, Ісаака Хотінка, Володимира Юрчи ши на), відвідував
паперові та текстильні фабрики в пошуках оптималь них поліграфіч-
них матеріалів. Інколи не обмежувався функціями менеджера й ре -
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дактора, власноручно макетуючи книжковий блок і верстку майбут-
ніх видань. 

У архіві його сина, доктора мистецтвознавства, професора Михайла
Романовича Селівачова, збереглося кілька варіантів макетів «УРЕСу»,
«Історії українського мистецтва» й «УЕСу». Вони являють собою грубі
томи в твердих палітурках натурального розміру та вигляду, виготов-
лені фабричною технологією. Кілька десятків сторінок на початку тому
задруковані зверстаним ілюстрованим текстом, і це дозволяло наочно
зіставити переваги кожного варіанту, вибрати найкращий. 

За словами вже цитованого нами В. Перевальського, «Всі, кому
довелося працювати з Романом Олексійовичем, пам’ятають, з якою
неймовірною ретельністю опрацьовував він кожну розгортку макету
майбутнього видання і з яким трудом вдавалося йому на всіх рівнях
у видавництві та поліграфічному підприємстві (із застарілим облад-
нанням і хронічною нестачею необхідних матеріалів) домагатися точ-
ного дотримання продуманих до деталей параметрів книги» [2].

Роман Селівачов народився 22 липня 1914 року в місті Вільні (нині —
Вільнюс) у родині вчителів. У п’ятирічному віці лишився круглим сиро-
тою. Виховували його мачуха, Євдокія Давидівна Шулика, теж учителька,
та її другий чоловік, архітектор Георгій Дмитрович Іконников. 1922 року
Роман пішов у Харкові до 17-ї школи, влітку працював у господарстві брата
мачухи Василя Давидовича Шулики у с. Та ранівка Зміївського по ві ту
Харківської губернії. 1925 року вступив до п’ятої групи 33-ї семирічної тру-
дової школи міста Харкова, де малюванню його вчив Михайло Гор дійович
Дерегус. Збереглося свідоцтво про закінчення цієї школи Р. Се лівачовим
і групова фотографія 6-го випуску семикласників 15 червня 1929 року,
де першим праворуч у першому ряду сидить Р. Селівачов, а першим пра-
воруч у третьому ряду стоїть М. Дерегус (фото на наступній сторінці).
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У 1932–1933 роках, по закінченню Харківського художнього учи-
лища, Роман Селівачов оформлює експозиції новоствореного музею
в Свя тогорському монастирі над Сіверським Дінцем — тодішній філії
заповідника «Києво-Печерська лавра». Згодом переходить на роботу,
теж оформлювачем, у цей київський заповідник (1935–1936), призива-
ється на військову службу. 1937 одружується з Ніною Сергіївною
Нікольською, дочкою залізничного службовця, бібліотекарем Музею-
заповідника «Києво-Печерська лавра». Сім’я мешкає на території запо-
відника в економічному корпусі (№ 7, нині тут Київська національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв).

У червні 1941-го, по закінченні першого курсу Київського інже-
нерно-будівельного інституту, — мобілізований до Червоної армії.
Відступав з військами Південно-західного фронту (липень–серпень
1941 р.). Служив офіцером у навчальній артилерійській батареї
(Сибірський військовий округ, місто Бердськ, п/я 12/21-3). 1944 року,
після неодноразових рапортів задоволено його прохання піти
на фронт. Воював у складі Ленінградського, Прибалтійського фронтів
(липень 1944 — травень 1945), зокрема на території Естонії; прийня-
тий до ВКП(б), 3-го листопада 1944 нагороджений орденом Червоної
зірки. Через три дні, 6 листопада 1944 р. поранений артилерійським
осколком у м’які тканини лівої стопи, лікувався в евакошпиталі м. Ре -
зекне, батьківщині Юрія Тинянова, а з 18 листопада 1944 до 25 лютого
1945 р. — у Ризькому шпиталі (п/п 81072).

Після демобілізації у званні ст. лейтенанта (серпень 1945-го) —
вче ний секретар і художник-експозиціонер музею-заповідника
«Києво-Печерська лавра». Проектує оформлення території заповідни-
ка, консультується в цій справі з архітекторами І. О. Ігнаткіним
і Г. Д. Іконниковим, які запропонували альтернативні ескізи стендів
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біля Троїцької надбрамної церкви, Великої дзвіниці та руїн Успен -
ського собору. На фотографії 1946 чи 1947 року серед співробітників
заповідника, зайнятих монтажем виставки «Успенський собор», бачи-
мо і Романа Олексійовича в гімнастьорці з орденом і медаллю [3].

Впродовж 1950-х років герой нашої розповіді працює художнім
редактором у видавництві «Радянська школа» (тепер — «Освіта»)
на Ново-Павлівській вулиці в Києві, 1958-го закінчує заочно Мос ков -
ський поліграфічний інститут, факультет художнього оформлення
друкованої продукції, а 1959-го став завідувачем художньої редакції
у видавництві «Українська радянська енциклопедія» під керівницт-
вом академіка М. П. Бажана, де працював до кінця 1980-х.

Перші книжки за художньою редакцією Р. Селівачова не виділяли-
ся серед інших масових видань, особливо шкільні підручники. В дусі
часу вони оформлені зі скромним мінімумом засобів і максимумом
ощадності. Стилістичної цілісності надають їм хіба що картинки, вико-
нані переважно тушшю й пером, оскільки тонові зображення викорис-
товували рідко, бо вони непривабливо виглядали при растровому друці. 

В ті часи художники-графіки часто заробляли на життя, відтво-
рюючи штрихом світлини для видавництв. У спогадах М. Селівачова
чи таємо: «Мій батько, крім основної роботи, багато працював удо -
ма, — довгими годинами виклеював макети різних видань, або, озб-
роєний бінокулярною лупою, переводив у рисунки пером і тушшю
фотоілюстрації для книжок «Радянської школи» й інших видавництв.
Вечорами його рідкісна тоді саморобна люмінесцентна настільна
лампа кидала з вікна надвір потужний сніп світла, викликаючи нарі-
кання сусідів, які не знали, що люмінесцентні світильники спожива-
ють мало електрики» [4]. Мемуарист усно переповідав авторові цих
рядків батькові слова, що художні редактори «Радянської школи»
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зобов’язані були пильно вивчати ці штрихові рисунки, щоб у плетиві,
скажімо, галузок або пасмах волосся не виявилося сукупності ліній,
які нагадують свастику, тризуб, або сумнівне поєднання літер. З цією
метою їх довго розглядали з лупою, зокрема, повернутими на правий
і лівий боки, догори ногами, по діагоналі. 

Із синових спогадів довідуємося про тодішнє коло спілкування
Романа Олексійовича з колегами. Крім уже згадуваного шкільного вчи-
теля М. Г. Дерегуса, це харківський живописець Євген Всеволодо вич
Волобуєв, московський графік Едвард Трауб, офортист Павло Яко вич
Куценко з дружиною Зінаїдою, митець літографії Микола Тара со вич
Попов, майстер кольороподілу Георгій Магас та ін. «До нас при хо дили
гості, батькові друзі, художники книги Віктор Казаков (який дуже
добре грав на баяні), Михайло Багінський з родиною, але найчастіше
Віктор Георгійович Дмитренко з дружиною Євгенією Кузьмівною
<.…>. Бували співробітники з «Радшколи» (потім і з «УРЕ»): Ніна Олек -
сівна Горбачова, Едуард Завістовський, Дмитро Кульбак, Михайло Фе -
до рович Кравченко (автор батькового портрета, що вже у 1980-х екс-
понувався на виставці в Будинку художника)» [5].

Нові віяння часу простежуються вже у першому виданні
«Української радянської енциклопедії» (1959–1965). Хоч її верстка,
в принципі, мало відрізняється від звичного двоколонкового набору,
властивого попереднім радянським і навіть іще дореволюційним
енциклопедіям. Відмінності — у винесенні деяких ілюстрацій, якщо
то потрібно, на частину сусідньої колонки, поданні кольорових вкле -
йок із сучасними фото «навиліт», дещо видовженому форматі
(25,5 х 17 см), що нагадує стародруки, та, певна річ, яскраво націо-
нальному вирішенні палітурки. 

Її замовили видатному майстрові книги та шрифтів — І. П. Хо -
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тінку, до речі, теж вихованцеві харківської мистецької школи. Він
запропонував принаймні три варіанти, що відрізнялися не тільки гра-
фічними деталями, а й пропорціями [6]. У кінцевому підсумку вирі-
шили обтягнути оправу зеленим ледерином із рельєфним тисненням
і позолоченими шрифтовими й орнаментальними елементами
на чіль ному боці та півкруглому корінці. Надзвичайно гарна, хоч
і вель ми лаконічна — видавнича марка «УРЕ», повторювана на палі-
турці й авантитулі. Тим же акцидентним шрифтом І. Хотінка викона-
ні у нарбутівській манері написи на корінці. 

На жаль, у вихідних даних до першого видання «УРЕ» авторство
творців оформлення не зазначене, не кажучи вже про художніх редак-
торів, хоч і перелічена п’ятірка технічних редакторів, порахована
кількість усіх кольорових і чорно-білих вклейок, ілюстрацій на них і у
тексті, названо всі причетні до цього видання друкарні та паперова
фабрика імені Ю. Яноніса. Це вже в наступних виданнях, за підтрим-
ки директора видавництва Миколи Бажана, вдалося домогтися, щоб
усі учасники проекту були названі поіменно, включно з верстальни-
ками, друкарями, палітурниками, фотографами та цинкографами.

Ще до завершення першого видання «УРЕ» у 17 томах (1965) розпо-
чалася підготовка на її основі тритомового «УРЕС» (1965–1967). Для нього
попервах обрали трохи менший формат двоколонкового набору, але та -
ких же видовжених пропорцій, розмірами 21,5 х 15 см після обрізки.
Ширина колонки при цьому зменшилася на 1 см порівняно з «УРЕ» —
6 см замість семи, меншим став і кегль шрифту. Натомість розміри
ілюстрацій залишились у попередньому діапазоні, хоч їх і почали дава-
ти тепер унизу та вгорі сторінки навиліт. Колонтитули винесли на бічні
береги, колонцифри змістили вниз, до середини розворотів.

Оправу також змінили, хоч і зберегли «нарбутівський підхід», так
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успішно використаний у першому виданні «УРЕ» І. Хотінком. Оче -
видно, він її проектував і для «УРЕСу», що засвідчують ті ж «нарбутів-
ські» трикутники, характерні деталі накреслення літер, які чомусь тут
інші на корінці та на марці, традиційно розташованій у центрі опра-
ви. Показово, що в архіві М. Селівачова є два ідентичні варіанти маке-
тів «УРЕС», які відрізняються тільки кольором — яскравозелений
і теракотовий. 

Зупинилися на бордовій ледериновій оправі, прикрашеній чор-
ним і золотим тисненням. А верстку вибрали з третього макету
«УРЕСу», що був 1965 року лілового кольору та провіщав зміни, реалі-
зовані згодом в «Універсальному енциклопедичному словнику» (1975,
далі — «УЕС») та другому виданні «УРЕ» 1977–1984 рр. «Ліловий» макет
«УРЕСу» ширший від «зеленого» і «теракотового» (17 см замість 15 см,
або 64 х 90 1/16) і має три колонки. Колонтитули та колонцифри ском-
поновані разом на зовнішніх бічних берегах, а заголовні «буквиці»
подано між колонками виворіткою білим на чорному тлі. 

Ілюстрації розташовані за трьома варіантами. Більші закомпоно-
вані на верстальній смузі, часом із виходом на береги, дрібніші —
повністю на бічних полях. У вихідних даних знаходимо прізвища при-
четних до «УРЕСу» художників: М. Бодинський, І. Волинець, Г. Глік -
ман, В. Дмитренко, К. Калугін, В. Маркова, А. Титаренко. Назва книги
з асиметричного титульного розвороту й авантитульна видавнича
марка надруковані теплою кораловою фарбою. Оправа (її автор не наз -
ваний) вирішена швидше в класичній, ніж етнічній стилістиці, націо-
нальне забарвлення стриманіше, без прямих алюзій із 1920-ми.

На відміну від цього макету, однотомові «Словник художників
України» 1973 року і «Універсальний енциклопедичний словник»
1975 року мають більший формат (26 х 20 см), але такий же дрібний
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кегль набору. Напевно, дається взнаки «економна економіка» брежнєв-
ської доби. Береги тут вужчі та вже без ілюстрацій. Внутрішньо текстові
картинки красиво скомпоновані, переважно блоками, з тенденцією
до розташування їх по зовнішніх краях розворотів. Аси  метричний
титульний аркуш «УЕС» відповідає «жвавій» верстці, так само як і виді-
лення колонтитулів плашками замість лінійок.

Засади, випробувані щойно згаданими варіантами 1965, 1973
та 1975-го, синтезовано в ґрунтовно зміненому 2-му виданні «УРЕ»
(12 томів, 1977–1984). Верстальна смуга тут у три колонки, на кожній
із них можуть розташовуватись ілюстрації шириною в колонку, пів-
тори, дві, дві з половиною. Дрібніші картинки винесені на зовнішні
береги. Колонтитули та колонцифри, як і в «УРЕСі», скомпоновано
блоком і розділені лінійками. Проте 1965 року літери компонувалися
вертикально над цифрами, 1977 року ці елементи розміщено по діа -
го налі. Застосовано великі заголовні буквиці на ширину колонки
(вперше це зроблено в «Словнику художників України», 1973), але
без рамок навколо.

Формат 2-го видання «УРЕ» став ширшим (26 х 21 см), колір опра-
ви замінили на болотно-оливковий з брунатними плашками. позоло-
чені літери стали на деяких томах посрібленими (напевно внаслідок
виробничих причин), титульну сторінку й авантитульну марку дали
з кораловим заголовком. У цілому вигляд оправи та багатоілюстрова-
ної верстальної смуги став динамічнішим, більш гармонійним і сучас-
ним. У вихідних даних указані всі художники, залучені до видання:
Г. Н. Глікман, В. Л. Горенко, В. В. Корницький, І. Ф. Красицька, В. П. Мос -
ка ленко, А. Б. Сергій, А. Ф. Сокирко, Я. М. Яковенко. Майбутній лауреат
Шевченківської премії 1983 р., а від 2016 року народний художник
України Євген Володимирович Матвєєв застосував цікавий прийом
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вирішення оправи — розмістив у її нижній частині дванадцять вер-
тикальних смуг (схожих на клавіші фортепіано чи платівки ксилофо-
ну) з літерним позначенням змісту кожного тому, серед яких виділено
кольором смугу, відповідну саме даному тому. 

Аналогічний прийом спостерігаємо також у бордових оправах 2-го
видання тритомового «УРЕСу» (1986–1987, формат 26 х 20,5 см), де цього
разу вже у верхній частині, над заголовком, уміщений десяток літер,
з яких починаються статті в даному томі. Бордові ледеринові оправи
мають тиснені золоті та білі шрифтові компоненти, дещо переванта-
жені на корінцях. Очевидно, це пов’язано з «колективним» характе-
ром творчості — оправу оформлювали художники С. Ойхман, І. Хо ро -
ший, а макет виконала штатний художній редактор Г. Насонова.
Се ред залучених художників бачимо й не згадувані раніше прізвища:
І. Г. Динник, О. Ф. Прудникова.

Колір авантитульної видавничої марки й асиметричного титуль-
ного заголовку тут обрано світлоліловий. Верстка триколонкова,
з широкими зовнішніми полями, часто заповненими картинками. По-
новому вирішені трилітерні колонтитули, розтягнуті вздовж зовніш-
ніх полів, у тонких рамках із потовщеними внутрішніми кутиками.
Наклад 2-го видання «УРЕСу» трохи зменшився (60 тис. примірників,
1-е видання — 75 тис.). Але це компенсується 120-тисячним тиражем
російськомовного варіанту, здійсненого 1988 року. 

За спогадами М. Селівачова, улюблене дітище його батька —
«Історія українського мистецтва» (1966–1970, далі — «ІУМ» ). Для
її оформлення видавництво залучило видатного графіка Василя
Йосиповича Хоменка, також колишнього учня М. Дерегуса, випускни-
ка Харківського поліграфічного інституту. Подібно до І. Хотінка, голов-
ним засобом художнього вирішення для цього митця також був
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шрифт, але саме В. Хоменко був чи не єдиним, хто розробив у 1960-ті
національно забарвлену складальну гарнітуру, широко застосовувану
при виданні української белетристики. 

Попередній макет 1-го тому «ІУМ», датований 1964 роком, виріше-
ний із помітними ремінісценціями стилістики 1920-х. Оправа форма-
ту 29 х 22 см і титульний розворот надруковані чорною та червоняс-
тими барвами. Але назва «Історія українського мистецтва» є тільки на
корінці, лицевий бік оправи прикрашає тільки чорна цифра «1» у пря-
мокутній червоній рамці такої ж товщини, як і сама цифра. Цей хід
підтримано теракотовими жирними лінійками, що буквально під-
креслюють назву видання на титулі та висять над заголовками розді-
лів у тексті. 

Доволі контрастно, коли не суперечливо, виглядає поєднання лег-
кого за накресленням українського акцидентного шрифту в назві
книги з жирним накресленням гарнітур, які схожі на «Бодоні»
й «Обык новенная», що ними набрано дрібніші написи на титулі
та розділові заголовки в основному тексті. Можливо, ці звичні казу-
альні гарнітури застосовано, щоби відтінити художність заголовку.
Не ви ключено, що тодішні дизайнери просто були обмежені наявни-
ми в касі друкарні гарнітурами. 

Так або інакше, цього контрасту вже немає в тому варіанті видан-
ня, в якому воно побачило світ 1966 року. Формат став зручнішим для
користування, наближеним до альбомного (26 х 20 см). Збереглася
попередня композиція оправи з півкруглим корінцем, але чорні напи-
си на ньому стали коричневими, замість чорних у червоному цифр
бачимо на лицевому боці оправ орнаментні марки, змінні в рисунку
та кольорі для кожного тому й узгоджені в кольорах із відповідними
суперобкладинками. 
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Книги оправили у красиве крупночарункове полотно складного
тепло-сірого відтінку, замовлене «на Щолковській фабриці технічних
тканин із миткалю ордена Леніна Глуховського бавовняного комбіна-
ту» (Московська обл.). Кожний із томів мав оригінальну багатоколірну
суперобкладинку з фрагментом якогось із художніх творів, знакових
для певного періоду історії українського мистецтва.

Колірне вирішення оправи підтримане бордовими форзацами,
додатковими бордовими (замість червонястих) написами на титуль-
ному розвороті. При цьому відмовилися від нав’язливої гри з грубими
кольоровими лініями в заголовках, оскільки це було в той час уже
надто застарілим прийомом 40-річної давнини. Головні назви на об -
кладинках і титульних розворотах набрані «хоменківською» гарніту-
рою, решта заголовків і основний текст — «академічною», хоч вона
і мало читабельна в дрібних кеглях. Але над видавцями, напевно,
тяжіла традиція академічних видань, зокрема двох «Историй русско-
го искусства» початку та середини ХХ ст., які були набрані «єлизаве-
тинською» гарнітурою, дуже схожою з «академічною». 

Спадкоємність «Історій мистецтва» помітна й у пропорціях фор-
матів, і в багатоілюстрованих композиціях верстальної смуги, засто-
суванні подібного напівматового глянсованого паперу, причому
в «ІУМ» зазначено, що виготовлений він на Ленінградській фабриці
«Гознак». У всіх трьох «Історіях» колонцифри проставлені внизу, але
у «Старому Грабарі» 1910-х — врозліт, у «Новому Грабарі» 1950-х —
по центру сторінки, в «ІУМ» 1960-х — зміщені до згину зошитів.

Українське видання та «Новий Грабар» використовують чорно-
теракотове співзвуччя в шрифтах титульних розворотів, але кольоро-
ві форзаци бачимо тільки в «ІУМ», так само як і виступи картинок
за межі верстальної смуги. Український варіант має щільніший текст
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і ощадливіший інтерліньяж, у ньому нема посторінкових приміток.
Якість кольору в ньому близька до кнебелєвського дореволюційного
видання. Це досягалося кількаразовими кольоровими пробами, за ре -
зультатами яких коригували застосування кожного з хроматичних
складників. Але є і відмінність: у «ІУМ» картинки наклеєні на білі сто-
рінки, у «Старому Грабарі» — на темносірі паспарту. Проте в обох
випадках барви значно ближчі до оригіналів, ніж у «Новому Грабарі».

Можна стверджувати, що «Історія українського мистецтва» 1960-х
років становить певний крок уперед у зіставленні зі своїм російським
попередником 1950-х. На жаль, цього вже не скажеш, порівнюючи
томи аналогічних видань, які вийшли впродовж 2000-х у Києві та Мос -
кві: перші книги нової «Истории русского искусства» в 22 томах
не мож на навіть порівнювати з уже завершеною новітньою «Історією
українського мистецтва», в якій завдання сучасного художньо-полі -
графічного вирішення навіть і не ставилося [7]. 

Повертаючи до 1960-х, слід зауважити, що в ті часи практикували
попередні ротапринтові видання «на правах рукопису» суспільно
важливих праць, особливо колективних, на предмет їх обговорення
перед остаточним схваленням і друком. Інколи щодо них висловлю-
валися такі суперечливі думки, що «відповідальні товариші» не нава-
жувалися прийняти рішення. Саме так сталося з макетом академічної
колективної праці «Українці», котра впродовж усього радянського
часу так і залишалася надрукованою тільки «для службового користу-
вання» невеликою кількістю нумерованих примірників.

Втім, ззовні ці видання виглядали достатньо респектабельно,
мистецьки оформлювалися. Ось, наприклад, у мене на столі примір-
ник під № 40 макету 4-го тому «ІУМ» на правах рукопису, розмноже-
ного ротапринтом 1967 року. Макет розсилав ліквідований 2007 року
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НДІ теорії й історії архітектури містобудування, що відповідав за підго-
товку книги, на адресу компетентних осіб і авторів. До редколегії 4-го
тому входили Я. П. Затенацький (відповідальний секретар), Г. О. Ле -
бедєв і Ф. П. Шевченко. Редактором позначена С. В. Кохан, а художньо-
технічний редактор — М. О. Криволапов, нині академік НАМ України
і доктор мистецтвознавства. 

Зелений книжковий блок обсягом 792 сторінки, форматом
28,5 х 20 см, надрукований у кількості 150 примірників. На твердій
оправі напис хоменківською гарнітурою «Історія українського мис-
тецтва. Том IV». Ці слова продубльовано й на титульному аркуші,
з додатком підзаголовків і списку членів головної редакційної колегії
на контртитулі, що набрані жирним накресленням гарнітури
«Бодоні». На початку розділів — орнаментні заставки й ініціали.
Ілюстрації відсутні, зате є їх анотований перелік. 

Одразу по закінченні «ІУМ» Р. Селівачов заглибився у мистецьке
конструювання «Словника художників України». Пов’язаність обох ви -
дань очевидна вибором того ж формату, напівматового глянсованого
паперу й аналогічної крупнофактурної тканини для оправи, застосу-
ванням кольорових форзаців. На суперобкладинці «Словника» вміще-
но фрагменти суперобкладинок усіх семи книг «Історії укра їнсь кого
мистецтва», бачимо подібне компонування колонцифр.

Специфіка довідкового видання зумовила застосування трико-
лонкового набору в «Словника художників України». Його найприк-
метніша особливість — ініціали (буквиці) в рамках на цілу колонку.
Читабельності дрібнокеглевого тексту сприяють «розвантажені» заго-
ловки статей, де приблизно пів рядка займає прізвище, далі йде
довгий пробіл, а ім’я та по-батькові перенесені до наступного ниж-
нього рядка. Поряд чергуються чорно-білі та кольорові картинки.
Щоправда, останніх порівняно небагато. Винахідливо знайдені різні
варіанти розміщення підтекстівок: не тільки під ілюстраціями, а й із
лівого чи правого їх боку, на різній їх висоті — залежно від загальної
композиції розвороту.

Втім, одразу помітна відмова від акцентування національної спе-
цифіки, що так приваблювала в оправах і титульних розворотах усіх
семи книг «Історії українського мистецтва». Напевно, й тут маємо
«печатку доби». Бо саме 1971 року, коли йшла робота над «Словником
художників України», змінилося вище керівництво УРСР, зміщеного
з посади Першого секретаря ЦК КПУ Петра Юхимовича Шелеста суво-
ро критикували за «націоналістичний ухил», і почався тривалий
період «закручування гайок». 

Варто бодай стисло згадати й про решту енциклопедичних довід-
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ників, які оформлювалися за редакцією й участю Р. Селівачова. Най -
більш рання з так званих «галузевих» енциклопедій — «Енциклопедія
історії України» в 4 томах (1969–1972) — оформлена вельми стримано
в композиційному та колірному смислі. Достатньо динамічний титул
із асиметричною композицією рубленого шрифту підтриманий оригі-
нальними ініціалами на штрихованому тлі з білими «тіньками». Тра -
диційна двоколонкова верстка не передбачає винесення ілюстрацій
поза межі набірного блоку. Сіра ледеринова оправа має білий напис
на лицевому боці, чорний із золотом — на корінці. Цій гамі відповіда-
ють оливково-сірі компоненти титульного заголовка з такого ж тону
видавничою маркою. на авантитулі. Формат 70 х 100 1/16 (22 х 18 см)
на два сантиметри вищий і на сантиметр ширший від першого видан-
ня «УРЕС». Автори художнього вирішення «ЕІУ» не зазначені, вихідні
дані вказують лише завідувача редакції ілюстрацій Р. Селівачова
та художнього редактора О. М. Волковинську. 

Подібним чином і в «Українській сільськогосподарській енцикло-
педії» (1970–1972) вказані, крім завідувача редакції ілюстрацій, тільки
художні редактори В. Я. Березань і Г. Я. Насонова. Залишається дума-
ти, що в аналогічних випадках маємо «колективну творчість», і це під-
тверджується відсутністю скільки-небудь яскравих оформлювальних
прийомів. Оправа з зеленого ледерину пожвавлена золотими літера-
ми та чорними плашечками. Триколонкова верстка, так само як у
«Енциклопедії історії», не допускає винесення ілюстрацій поза межі
верстальної смуги, хоча це практикувалось у деяких попередніх про-
ектах видавництва «УРЕ». У цю стриману стилістику цілком уклада-
ється бліда сіро-блакитна барва додаткових шрифтових елементів на
титульних сторінках.

Дуже просто й конструктивно вирішена двотомова (й двоколон-
кова) «Енциклопедія кібернетики» 1973 року. Її оправу, титульні сто-
рінки та заголовні літери виконані І. П. Хотінком, середтекстові кар-
тинки — О. С. Гурлєвим, ілюстрації на вклейках — Г. М. Косяк
і О. М. Фе октистовим, а «попередні ескізи до ілюстрацій на вклей -
ках» — М. М. Демченком. На відміну від попередніх видань «УРЕ», ти -
тульні сторінки вже не мають кольорових акцентів. Оправа теж
не схожа за стилістикою на попередні — своїм яскраво «плакатним»
образом, не властивим творчому діапазону маститого автора.

Звичайний для видавництва «УРЕ» триколонковий набір застосо-
вано і у «Шевченківському словнику» 1976–1977 років. Формат достат-
ньо видовжений (24 х 15,5 см). і має характерні особистісні риси, зав-
дяки титульному аркушу, ініціалам і оправі Володимира Івановича
Юрчишина, точніше, його неповторному легко упізнаваному шрифту.
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Крім того, тут звичне для «УРЕ» розміщення ілюстрацій із частковим
виносом на береги, темнотеракотові форзаци й текстильна оправа,
що нагадують образ «Історії українського мистецтва».

Наш огляд дозволяє зробити висновок, що Р. Селівачов упродовж
сорока років вже зрілої професійної діяльності незмінно спрямовував
і очолював творчо-виробничі процеси з оформлення та художнього
редагування друкованої продукції видавництва «УРЕ». Навіть передаю-
чи наприкінці 1980-х завідування редакцією спочатку В. П. Вечер сько -
му, а потім — В. П. Данильчуку, він іще довго залишався постійним чле-
ном утвореної Бажаном Художньої ради «УРЕ». До неї входили провідні
українські митці, зокрема, Б. Валуєнко, О. Данченко, С. Кири ченко, В. Ло -
пата, В. Хитриков, А. Чебикін, С. Шишко, Т. Яблонська й інші.

За цей час у видавництві фактично склалася власна неформальна
школа поліграфічного мистецтва зі стабільним, хоч і оновлюваним,
колективом художників і художніх редакторів, характерною стиліс-
тикою та колом улюблених підходів і принципів. І при всьому цьому
бачимо широкий діапазон мистецьких вирішень, відсутність явних
штампів і заяложених прийомів. У кожному виданні спостерігаються
свої неповторні риси та вдалі знахідки.

За участі Р. Селівачова та під його керівництвом чи не найперше
було застосовано складні модульні сітки (які не поступалися західним
аналогам) для створення багатосторінкових видань, чим закладено
підвалини дизайну поліграфічної продукції в цілому і типографіки
окремо у тому розумінні, яким наділяють ці терміни сучасні дизайне-
ри друкованої продукції. Розроблені у його відділі системи подання
колонтитулів, колонцифр і рубрикації стали предтечею навігаційних
рішень не тільки для сучасних книжкових, а й навіть для журнальних
видань. Тактика Р. Селівачова щодо залучення національно орієнто-
ваних фахових кадрів принесла свої плоди у створенні вітчизняної
айдентики мінімальними (часто просто тогочасними обмеженими)
засобами, що не позбавляє цей продукт сили й аури доби, місця,
епохи. Особливо цінна зараз ця стримана «селівачовська» естетика,
коли на кожному кроці бачимо засилля дизайнерського несмаку, що
не впорався зі спокусою вседозволеності, не витримав безмежних тех-
нічних комп’ютерних можливостей і сховався за поширеними ідеоло-
гічними візуальними кліше «хата — калина — вишиванка» при ство-
ренні образу нашої ідентичності.

Особисте втручання у всі аспекти фаху засвідчило не тільки його
вболівання видавничою справою, а й у котре засвідчило безперечну
роль особистості як рушійної сили у будь-якій царині: видавничій,
художній, мистецькій тощо. Подвижництво, як стиль життя; згурту-
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вання навколо себе плеяди творчих особистостей всупереч випучу-
ванню власного «я» (навіть без простого згадування у вихідних
даних); свідоме делегування повноважень іншим креативним одини-
цям: все це могла дозволити собі тільки людина, що й сама є майстром
і не побоюється чесної конкуренції, трактуючи її як плідну співпрацю
у творчій родині-боттезі. Це те, чого не вистачає сучасній арт-тусовці,
поділеній на ворогуючі клани, тейпи, угруповання, що ведуть між со -
бою не дискусію, а скоріше медійну війну. 

Криза видавництва «УРЕ» та художнього рівня його видань намі-
тилася невдовзі після кончини Головного редактора Миколи Платоно -
вича Бажана (1904–1983). Втім, за рік до того помер Ге нераль ний сек-
ретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв і взагалі почалась епоха турбулентності.
Можна по-різному пояснювати факт, що найкращих фахівців усе
рідше запрошували до проектування книжкових оправ і макетів.
У 1990-і все частіше то змушені були робити штатні художні редакто-
ри в рамках службових обов’язків і без гонорарів. Якийсь час традиції
професіоналізму ще трималися за інерцією, але з кінця 1990-х україн-
ські енциклопедичні довідники видають усі, кому не ліньки. Коли під-
вищувались якість паперу та поліграфічного виконання, то це не суп-
роводжувалося високою видавничою культурою, й винятків із цього
правила обмаль. Але історія нині не закінчується, й після кожного
занепаду настає відродження.

Огляд творчого шляху Романа Олексійовича доповнимо відомос-
тям про його предків. Бабуся Катерина Сергіївна (1864 — після 1913,
уроджена Щербачова) — художник із кола «Передвижників», авторка
книжкових ілюстрацій, портретів i трьох олійних картин, експонова-
них на виставках цього мистецького угрупування в 1898–1900 рр. З її
біографії в антології 1901року «Hа помощь учащимся женщинам» [8]
знаємо, що Катерина навчалася живопису спочатку за кордоном (її
першим учителем був художник Сломський, учень Гюстава Курбе),
потім 16-літньої дівчиною відвідувала «фігурний клас» Московського
училища живопису та ваяння, брала уроки у Василя Перова, після
його смерті — у Володимира Маковського [9]. 

Московський меморіальний музей поета Федора Тютчева (в Му -
ранові) експонує начерк олівцем 20-літньої Катерини з зображенням
Афанасія Фета, котрий читає переклад «Фауста» та нові вірші 4 січня
1884 року. У московському меморіальному музеї Павла Фло ренсь кого
збереглися її листи до цього розстріляного 1937 року видатного богос-
лова, філософа, мистецтвознавця й дослідника багатьох інших галу-
зей — від інженерії до біології [10]. 

Молодший брат Катерини Селівачової Олександр Сергійович
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Щербачов (1866–1926) — письменник, автор роману «Подменённое
дитя», а брат її діда Михайло Миколайович Щербачов потрапив
до історії літератури через власну трагічну кончину. Коли смертельно
пораненого Пушкіна везли додому, він сказав своєму секундантові
Данзасу: «Боюся, чи не поранений я так само, як Щербачов». Усі дослід-
ники вбачають у цих останніх словах поета спогад про дуель їхнього
спільного знайомого, прапорщика лейб-гвардії Московського полку
Михайла Щербачова з Руфіном Дороховим (прототип Долохова в ро мані
«Війна і мир»). Сварка двох офіцерів трапилася 1 вересня 1819 року в те -
атрі, коли представляли трагедію Корнеля «Горацій». Нас тупного дня
стрілялись, і Михайло Щербачов дістав смертельну рану в живіт [11].

Чоловік Катерини Сергіївни та дід Романа Олексійовича Федір
Дмитрович (1860 — бл. 1915) був мировим суддею в Москві, першим
гуманітарієм у роді Селівачових, де серед кількох поколінь відомих
від XVII століття предків переважали люди військового фаху. Ф. Се лі -
вачов входив до складу Московського психологічного товариства
та Московського товариства любителів художеств. 

Батько нашого героя Олексій Федорович (1887–1919) навчався
в університетах Мюнхена та Лейпцига, викладав у гімназіях російську
мову та словесність (учив, зокрема, юного Михайла Бахтіна та його брата
Миколая), автор друкованих праць у галузі, що її тоді називали «Історія
ідей», а нині — культурологія [12]. Відзначмо, що й у нашому випадку
талант успадковується через одне покоління: від бабусі Катерини до Ро -
мана Олексійовича та далі, до вже його внука Романа Селівачова-молод-
шого, випускника НАОМА, знаного іконописця, члена НСХУ. 

Лишається насамкінець навести в скороченому вигляді деякі
абзаци зі спогадів про Р. Селівачова, написаних його колегами, які
характеризують особистість майстра книжкового мистецтва:

«Щаслива доля звела мене з Романом Олексійовичем у видавництві
«УРЕ» на початку 1981 року, коли я прийшов на посаду наукового редак-
тора до редакції ілюстрацій і картографії. Очолював редакцію на той час
уже Василь Прокопович Вечерський. Знайомлячи з Р. О. Селівачовим, він
сказав, що мені поталанило працювати зі справжньою Людиною, худож-
ником і метром книго-видавничої справи, енциклопедистом від Бога. <...>
я постійно чув слова вдячності Романові Олексійовичу за співпрацю,
людяність і толерантність, високий професіоналізм і вимогливість
(у пер шу чергу до себе) щодо творчого пошуку та якості підготовки
видань <...> З часом, працюючи над підготовкою другого видання «УРЕ»,
тому «Україна», «Біологічного словника», «Українсько-російського слов-
ника», енциклопедичного довідника «Лікарські рослини», «Червоної
кни ги України» й інших планових енциклопедичних видань, я <...>
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завжди відчував щирість і фаховість порад, невичерпне джерело творчої
наснаги <...> довіру і навіть якесь тепле батьківське піклування» (Микола
Михайлович Чорноус, дизайнер, 14.07.2011).

«<...> Когда мне предложили вспомнить Романа Алексеевича и на -
писать о нем несколько строк, в моей памяти возникло три эпизода.

Был юбилейный день рождения Романа Алексеевича. Комната
редакции утопала в цветах. Было много поздравлений: Романа
Алексеевича все глубоко уважали и любили. Удивить цветами или
ещё чем-то было трудно, а хотелось. Я купила в художественном сало-
не меленькую чёрную вазочку (возможно — грузинскую) высотой
не более 10 см и в сквере напротив редакции нашла несколько по ле -
вых цветочков, нежных и трогательных, чудом занесенных в центр
города. Когда Р. А. вышел из комнаты, я поставила вазочку ему
на стол. Реакция была такая неожиданно благодарная и с таким тон-
ким пониманием прекрасного, что я до сих пор её помню, тем более,
что он догадался, от кого этот скромный подарок…

Я была парторгом нашей «цеховой» группы. Мы задумали сделать
стенд, посвященный Н. П. Бажану — создателю нашего издательства,
<...> которого мы все знали не только как главного редактора, поэта
и писателя, но и как всесторонне образованного человека, энцикло-
педиста по своей сути. У меня было смутное представление о том, ка -
ким должен быть этот стенд, с чего начинать. Роман Алексеевич
со своей светлой головой за две недели составил подробный план
и взял на себя всю его реализацию. Мы только старались во всем ему
помогать и исполнять его предложения. Работы было много, но рабо-
тать было интересно. С Романом Алексеевичем было легко сотрудни-
чать. А работать в полсилы он не умел. Мне это импонировало. Работа
увлекала. Стенд разместили возле библиотеки на всю длину коридо-
ра. Возле него всегда было людно. <...> Я уже не работала, была на пен-
сии. Вдруг — телефонный звонок: Роман Алексеевич приглашает
на свой день рождения в редакцию. Откровенно говоря, мне не очень
хотелось идти, потому что там был уже другой коллектив. Но Р. А. на -
стойчиво просил и проронил: «Может, это последний день рождения».
После этих слов у меня уже не было сомнений. Я испекла торт и поеха-
ла в редакцию. Собрались все наши. Было уютно и весело. Вспо минали
годы, когда работали все вместе дружно и с полной отдачей. Прозвучало
много тёплых хороших слов в адрес Романа Алексеевича. Мне было при-
ятно, что он попросил рецепт — так ему понравился мой торт.

Роман Алексеевич был хорошим солнечным человеком. Светлая
память о нём всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал» (Лима
Николаевна Чернышевич, картограф, 15.03.2009).
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Коли Р. Селівачова не стало, колега та наступник по завідуванню
редакцією Василь Павлович Данильчук написав зворушливі рядки
на дев’ять днів його кончини:

Ніхто не вправі дорікнути
Ні Вам, ні Господу за те,
Що Ви, земні порвавши пута,
Біля Престолу стоїте.

Мовляв, ще б жити Вам і жити
Серед знедолених людей
І тяжкий хрест свій волочити
Ґолгофою чужих ідей,

І сподіватись разом з нами
На Божу ласку... Мир же Вам!
Та як же бідними словами
Я тугу нашу передам?

Ну як невиплакані сльози
На віко не пролить труни?
Он-де схилились низько лози,
Немов засмучені вони.

І все довкола — ліс і поле,
Ріка і яблуні в саду,
Голівки внуків ясночолих,
І посмішки на їх виду,

Все пам’ятає вашу вдачу
І дотик рук хазяйновитих, —
Не розлучались ми неначе,
Лиш даль серпанком оповита

.......................

Ніхто не вправі дорікнути,
То — справа Господа свята,
Що, скинувши тілесні пута,
Душа до Бога відліта.

Василь Данильчук, 7.06.1995
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Минуло сто літ від народження Р. Селівачова і понад двадцять
років після його відходу до вічності. Проте і нині «приємно брати до
рук гармонійно створені закоханою в книгу людиною видання 20- і 40-
літньої давності». Ці слова, написані академіком В. Перевальським
про героя нашої розповіді півтора десятиліття тому, будуть актуальні
ще довго, оскільки «художньо-конструктивні засади творчості Романа
Селівачова, його прагнення будувати книгу як цілісний чітко відпра-
цьований організм, надати стриманому дизайну української енцик-
лопедичної книги ознак національного стилю, використовуються
і сьогодні» [13].
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Мистецька доля і доля мистецтва — речі тотожні лише лексично.
Між тим, у плетиві стежок, торованих особистістю, яка постійно за -
знає різноманітних впливів, утворюється простір культури. Його рух-
ливі межі розсувають чимдужчі контакти всіх учасників процесу.
Особливо динамічний — період першої третини ХХ ст., він вирізнявся
щільністю художніх подій, що з них поставала нова українська худож-
ня дійсність. 

Насамперед висувалася ідея переосмислення картини світу. Звід -
си — різнобарв’я методів мистецької праці, актуалізація пошуків, екс-
периментів — віднині інструментів «щоденного вжитку», зростання
кількості прибічників студійної роботи, навчання. Із набуттям досвіду
багато хто пов’язував не лише власні кар’єрні перспективи, а й пер-
спективи національної культури. 

Впадає в око: всі ці люди були або добре знайомі, або, сказати б,
зналися через одне рукостискання. Тож з майже столітньої відстані
їхнє життя справляє враження служіння спільній місії, відданість якій
не залежала ані від рівня таланту, ані від результатів персональних
зусиль. Сьогодні без залучення безлічі фактів і подій, на перший
погляд, не надто між собою пов’язаних, важко уявити розгляд будь-
якої мистецької біографії. Такий підхід дозволяє розчути виразні
«резонанси» окремої мистецької долі у долі мистецтва. 

Взяти для прикладу історію Майї Симашкевич — Міліци Ми ко -
лаївни Симашкевич, народженої у Кам’янці-Подільському на самому
по чатку ХХ ст. Інтелігентні, хоча й небагаті батьки серйозно дбали
про освіту дочки, тож гімназію вона закінчувала вже у Києві. Місто
приголомшило майбутню художницю розмаїттям культурного життя,
не в останню чергу збуреного подіями української революції.
Політична, соціальна, духовна зрілість Центральної Ради виявилася
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у підтримці громадськості, яка заходилася засновувати освітні, мис -
тець кі заклади: музеї, театри, школи. Подібних ініціатив не бракувало
й раніше, але на хвилі революційного піднесення процеси пришвид-
шилися в рази. 

Збуджена подіями, які розгорталися у неї перед очима, і, не уяв-
ляючи власного майбутнього поза мистецтвом, М. Симашкевич вирі-
шує паралельно з навчанням на філологічному факультеті універси-
тету Св. Володимира отримувати художню освіту. 

Перший крок в цьому напрямку виявився вдалим. Пощастило
з учителем, чий педагогічний хист полягав у вмінні формувти профе-
сійні навички в атмосфері неугавного інтересу до проблем мистецтва.
Так було заведено в приватній школі Ганни Прахової-Крюгер, яка
власну художню освіту здобувала в одному з центрів мистецького
життя України останньої чверті Х1Х ст. — знаменитій Київській школі
малювання Миколи Мурашка, де в різний час вчилися: Микола
Пимоненко, Іван Їжакевич, Михайло Жук, Олександр Мурашко,
Казимир Малевич, Валентин Сєров, Олександра Екстер. 

Ставши на власний педагогічний шлях, Г. Прахова-Крюгер обрала
за взірець практику М. Мурашка й досвід отриманий нею пізніше,
у Вищому художньому училищі при Петербурзькій Академії худо-
жеств. Нарешті, безцінним джерелом наснаги назавжди лишилося
для неї спілкування у родинному колі Прахових із Михайлом Вру бе лем,
Віктором Васнєцовим, Михайлом Нєстеровим. Між 1913 і 1917 ро ками,
на пропозицію Олександра Мурашка, вона суміщає працю в йо го при-
ватній школі (там навчалися Анатоль Петрицький, Ніссон Ши ф рін,
Ісаак Рабінович) й у Київському художньому училищі, а 1918 року від-
криває власний заклад, залучивши до викладання талановитого учня
Костянтина Коровіна — Михайла Козика. Саме його та Г. Прахову-Крю -
гер М. Симашкевич називатиме своїми першими вчителями. Трохи
зго дом вона вступає на перший курс Української академії мистецтва,
серед засновників якої 1917 року був і О. Мурашко. 

У якнайкраще документованому дослідженні історії Української
академії мистецтва О. Кашуба-Вольвач пише про поставання знаме-
нитого закладу 1917 року «у дні, сповнені романтичних надій і гаряч-
кового запалу», як про першопочаток утворення цілої системи худож-
ньої освіти. Авторка не уникла згадок про драматичні обставини,
у вирі яких народжувався один із найважливіших інститутів духовно-
го життя нації: «Відкриваючи академію, її фундатори розуміли,
що формування структури закладу не було завершено, й упродовж
наступних винятково тяжких — 1918–1919-х років намагалися органі-
зувати єдину цілісну систему професійної мистецької освіти в Україні.
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Документи тих років свідчать, що в академії планувалося створити
повноцінне архітектурно-будівниче і скульптурне відділення, роби-
лися спроби реорганізації КХУ для введення його в структуру УАМ,
планувалося створити систему нижчих художніх шкіл і гімназії, про-
екти яких розробляв Олександр Мурашко. Готувалася єдина навчаль-
на програма, що мала пов’язати всі шаблі мистецької освіти. Було
зроблено кроки до створення Інституту історії мистецтва як складової
частини УАМ — давній задум Григорія Павлуцького про започатку-
вання в Україні професійної школи фахівців-мистецтвознавців. 

Початок 1920-х років був трагічним для академії. Плеяда професо-
рів-фундаторів, що були її творцями й натхненниками, за кілька пер-
ших років існування УАН розпалася. Протягом короткого часу з життя
пішли Олександр Мурашко, Георгій Нарбут, Іван Стешенко, Григорий
Павлуцький, мусили залишити Київ Василь Кричевський, Михайло
Жук, Микола Бурачек, Абрам Маневич. Ці втрати позначили завер-
шення цілого етапу…» [1, с. 92–93]. 

Втім, попри численні перепони, що стояли їм на заваді, українські
митці, на думку автора, «[…] сконсолідувавши свої зусилля, жагу
до національного самоствердження, створили у своїй царині феномен
українського культурного відродження й визначили на багато років
наперед шляхи образотворчого мистецтва. І в цьому вагому роль відіг-
рала боротьба за Українську академію мистецтва» [1, с. 93]. 

1920 року, витримавши конкурс, М. Симашкевич вступає на курс
Федора Кричевського, радше за все, підкорена тим образом художни-
ка, який накреслила Олена Кашуба-Вольвач, описуючи виставку на
честь відкриття академії у листопаді 1917 року: «Могутність обдаро-
вання, широка вдача Кричевського проявилася у поєднанні прита-
манної ренесансу ідеї створення образу ідеальної людини з урочистою
вишуканістю барочної декоративності. У величну виразність компо-
зиційних вирішень станкових картин він привніс монументальну
епічність. Надзвичайна працездатність, мистецька ерудиція і педаго-
гічний досвід першого ректора дали йому змогу охопити кілька видів
мистецтва, яких він планував навчати студентів у своїй майстерні
історичного та побутового жанру, офорта та різьбярства» [1, с. 94]. 

Поза тим, М. Симашкевич невдовзі збагнула: найбільше вона хоче
працювати в театрі. Про це дізнаємося з каталогу персональної вис-
тавки художниці (1965), складеного за її участі. «З часу відкриття теат-
рально-декоративного факультету вона переходить на цей факультет,
де навчається під керівництвом проф. В. Г. Меллера» [2, с. 3]. Саме його
М. Симашкевич визнавала своїм головним творчим наставником. 

В. Меллер — одна з найяскравіших постатей українського обра-
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зотворчого й сценічного мистецтва ХХ ст. — був людиною з розвиненим
почуттям мистецької відповідальності. Він багато і наполегливо вчився
в Україні, Німеччині, Франції, що підготувало його до реформування
національного театрально-декораційного мистецтва. Най важ ливішим
етапом на цьому шляху виявилася для В. Меллера межа 1910–1920-х —
час навчання у О. Екстер, під чиїм впливом він наблизився до усвідом-
лення власної ролі в розбудові саме українського мистецтва. 

Визнаний дослідник творчості О. Екстер Георгій Коваленко писав:
«[…] хотела Эктер: воспитывать в современном художнике в самый что
ни на есть непосредственный подход к национальному стилю, сохра-
нить, поддержать в его живописи “украинский характер”, помочь ему
ощутить и убедиться в том, какой безграничный инспирирующей
силой наделено народное творчество. При этом Экстер подчеркивала,
что новой живописи необходим совершенно новый подход к народно-
му искусству — не музейный, не ностальгический созерцательный:
подходя к народному творчеству и работе по изучению его, а также
исходящей от него композиции, мы видим, что прежний подход к не -
му был чисто внешний. Художники боялись выйти из условной фор -
мы, остерегаясь потерять “стиль”, а также брали ту окраску, которую
сделало время. Красочная интенсивность, свойственная молодым
народам, особенно славянам, была заменена патиной времени, что ка -
залось верным и нравилось, так как напоминало старину. Но такой
подход совершенно не может быть работой по народному стилю, так
как здесь в основу не было положено изыскание по корням и законам
красочной и линейной композиции» [3, с. 10]. 

Торкаючись Всеукраїнського з’їзду представників творчих організа-
цій (весна 1918 року), Г. Коваленко звертає нашу увагу на те, як ху -
дожниця відповіла на анкету з’їзду про завдання сучасного українсько-
го мистецтва, вважаючи цю фразу кредо її знаменитої студії: «Как
можно больше свободного творчества и как можно меньше провинциа-
лизма». Дослідникові вкрай важливо, що: «педагогическая система
Экстер оформилась именно в Киеве в 1918 году: главные ее принципы
были потом положены в основу курсов художницы во ВХУ ТЕМАСе и па -
рижской Академии современного искусства Фернана Леже. Надо ска-
зать и другое: в Киеве того времени ни в каких иных училищах или
школах ничего подобного не было. В студию Экстер потянулись бук-
вально все: и уже достаточно опытные художники, такие, к примеру,
как Вадим Меллер или Анатоль Петрицкий […] Вот лишь некоторые
имена тех, кто прошел через киевскую студию Экстер: Исаак Ра би но -
вич, Ниссон Шифрин, Александр Тышлер, Климент Редько, Соломон
Никритин, Борис Аронсон, Симон Лисим, Иосиф Чайков, Вадим Мел -
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лер, Анатоль Петрицкий, Павел Челищев, Сарра Шор, Исахар Рыбак,
Ми хаил Эпштейн, Павло Ковжун, Вфсилий Чекрыгин, Исаак Рабичев,
Абрам Минчин, Андрей Ланской, Нина и Ольга Бродские, Нина и Мар -
гарита Генке, Любовь и Григорий Козинцевы, Елена Фрадкина, Софья
Вишневецкая, Надежда Хазина-Мандельштам, Сергей Юткевич…» [3,
с. 10]. В цьому унікальному переліку не бракує знаменитих росіян,
є чи не весь склад єврейської Культур-Ліги і, звичайно, — українські
художники. Їх єднало прагнення радикального оновлення мистецької
практики шляхом глибокого вивчення досвіду майстрів класичної
доби та зразків народного мистецтва. Г. Коваленко небезпідставно
стверджує: «Если мысленно представить себе искусство многих
из перечисленных художников в целом, то станет очевидным:
их творчество выразительно разделено на два периода — до студии
Экстер и после нее. 

Более того, если мысленно представить себе украинское искус-
ство первых десятилетий прошлого века, то тоже станет очевидным:
именно студия Экстер повернула искания украинских художников
в русло европейского модернизма. Именно в студии Экстер в полной
мере начало формироваться то явление, которое мы сегодня называ-
ем украинским авангардом» [3, с. 10]. 

Театральний дебют В. Меллера відбувся наприкінці 1910-х років,
коли для балетної студії Бронислави Ніжинської він підготував ескізи
костюмів для мініатюр на музику Шопена, Ліста та Прокоф’єва. Одно -
час но, на пропозицію учня Вс. Мейєрхольда Олексія Смирнова, худож-
ник розробляє потановочне рішення «Одруження Фігаро» Бомарше
та «Метра Патлена»1 і, трохи згодом, — «Мазепи» Словацького для
Костянтина Бережного. 

Перші два режисери — колеги по Центростудії, де він очолює
живописний факультет, паралельно обіймаючи посади професора
Академії мистецтва та директора Київської художньо-промислової
школи. Завантаженість, як бачимо, надмірна. Втім, коли зі студентів
театрального факультету Центростудії колишній молодотеатрівець,
учень Леся Курбаса, Марко Терещенко організує сценічний колектив
(згодом театр Гната Михайліченка), В. Меллер випускає з ними «Небо
горить» (1921) за поезіями сучасних українських авторів, «Універ саль -
ний Некрополь» (1922) за Іллею Еренбургом, «Карнавал» (1923) за Ро -
ме ном Роланом. 

На ті часи припадає перший публічний виступ В. Меллера із пояс-
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1 З. Кучеренко називає режисером вистави Фавста Лопатинського. Це тверд -
ження виглядає непереконливим, тож потребує вивчення. 



ненням того, як він розуміє власну роль у створенні образної системи
вистави (йдеться про «Небо горить»): «[…] колектив Михайліченка від-
кидає естетичні засади і прагне до утворення синтезу фактур, за поміч-
чю органічного, а не механічного зв’язку. Форма цього драматичного
твору визначає драматичну криву лінію цілого дійства й взаємний
вплив кожної з фактур. Отже форма й колір одягу постав в уявленні
митця не як символ, ілюстрація, оздоба, а як певна концепція форм
і кольору, що залежать від динаміки будови цілого твору, від динаміки,
характеру, поквапливості руху й т. ін. Так само як рух не ілюструє
слова, а відбиває напруженість того чи іншого стану актора (й певна
річ, не позичається з обсягу ієрогліфічного жесту)» [4, с. 55–56]. 

В. Меллер апелює до запровадженого М. Терещенком так званого
«методу колективного дійства», що передбачав складання сценічного
твору з акторських етюдів-імпровізацій на певну тему. Режисер, — га -
рячий прихильник і популяризатор такого способу побудови виста-
ви, — навіть видав невелику книжечку «Мистецтво дійства» (1921),
де пояснював природу й механізми дії методу. Що стосується худож-
ника: його місія за таких умов помітно ускладнювалася, головно, че -
рез проблеми формування образного задуму. Водночас, костюми в та -
кому театрі були, практично, «прозодягом», простір — максимально
оголеним, хіба що підносилася роль світла, спонукаючи ретельніше
розробляти його партитуру. Тут без демонстрації особливої реактив-
ності та гнучкості у прийнятті рішень, без здатності адаптуватися до
цілковито футуристичних концепцій побудови вистави, працювати
важко. Втім, схоже, В. Меллера це не відлякувало — їхня співпраця
з М. Терещенком розтяглася майже на два сезони. 

Можливо, розв’язуючи проблеми простору, кольорової гами, світ-
лової палітри, він послуговувався досвідом роботи над балетними вис-
тавами Б. Ніжинської. Врешті, сам М. Терещенко, критикуючи вели-
кого хореографа, друга і соратницю О. Екстер, визнавав значним
вплив її мистецтва на власні пошуки. Це не лишилося непоміченим
для деяких критиків: вони знаходили очевидні балетні «рефлексії»
у його виставах. 

Звертаючись до діяльності цього колективу, варто зауважити
незначну деталь: М. Терещенко, описуючи дебютну виставу
Центростудії «Перший будинок Нового Світу» за творами літературно-
го працівника й хормейстера колективу Павла Тичини (художник
А. Петрицький), серед інших акторів називає М. Симашкевич [5, с. 19].
Тож, не можна виключати: знайомство з В. Меллером відбулося, коли
рішуче налаштована енергійна дівчина робила спробу пізнати теат-
ральний організм з середини. 
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На жаль, про навчання в академії майже нічого не відомо. Сама
вона, звертаючись до початку 1920-х років, писала лише про події, які
відбувалися поза її стінами: «Колишній театр Бергоньє. Юнаки і дів-
чата розвішують на бар’єрах першого та другого ярусів червоні лозун-
ги […] Їхньою роботою керує стрункий сорокалітній чоловік з енергій-
ним, розумним обличчям. Це професор Вадим Георгієвич Меллер
зі своїми учнями. Таких робіт по оформленню міста, театрів та музеїв
на початку 20-х років, ми, студенти, під керівництвом професора вико-
нували дуже багато» [6, с. 14]. Умови праці досить важкі. «Сувора зима
1924 року, музей не опалюється, на стінах паморозі, пальці мерзнуть,
бо в рукавичках не можна ні написати щось, ні забити цвяшка. За кло-
потанням вчителя нас одягли у військові кожушки, видані в коменда-
турі Києва. Робота кипіла: обладнувались великі фотомонтажі, писа-
лися лозунги, драпірувалися стіни, у шкляні шухляди дбайливо
укладалися документи. Вадим Георгієвич весь час був з нами — і мерз-
ли ми разом, і веселилися разом, а роботу виконували вчасно, оригі-
нально й цікаво» [6, с. 14]. 

Очевидним є намагання вчителя матеріально підтримати учнів,
але сенс згадуваних подій тим не вичерпується. Опанування просто-
ром, правильна оцінка фактур, їхньої залежність від освітлення, вза-
ємного розташування, нарешті, здатність власноруч створювати
об’єкт, який впливатиме цілком передбачувано, викликатиме потріб-
ні художнику емоції, асоціації — речі вкрай важливі саме для теат-
рального художника. 

Добре це усвідомлюючи, В. Меллер за нагоди перейшов у прак-
тичну площину: влітку 1923 року разом зі своїм третім курсом
(М. Симашкевич пише про майже п’ятнадцять осіб) увійшов до складу
очолюваного Лесем Курбасом Мистецького Об’єднання «Березіль»
(МОБ). З цього моменту вся подальша історія художника М. Симаш -
кевич розвиватиметься дуже стрімко. 

Народження МОБу 1922 року — етап реформування українського
театру, яке Лесь Курбас розпочав на межі 1916–1917 років, створивши
Молодий театр — перший в Україні сценічний колектив студійного
типу. Ідеї радикальної «європеїзації» національної сцени вимагали
навчання, збагачення жанрової та стильової палітри, фактично —
зміни концепції театру як такого. Художнику в тих процесах належа-
ла особлива, значна роль, відповідно, оновлювалися вимоги до його
діяльності. 1917 року в Києві їм цілком відповідав тодішній театраль-
ний новачок — А. Петрицький, про якого Лесь Курбас скаже, що той
змінив саме уявлення про місію художника в українському театрі.
У спільній роботі їм пощастило взаємно підпорядкувати простір
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та сценічну дію, а відтак — стимулювати поставання, за визначенням
Леся Курбаса, «театру єдиної волі» — режисерського театру. Водночас,
нероздільність простору і дії є головною засадою сценографії. Тож тут
йдеться про початок утворення специфічної сценографічної культури,
становлення якої зумовив своєю діяльністю В. Меллер. 

Лесь Курбас на початку 1920-х років був переконаний: поступ сце-
нічного мистецтва потребує не так заснування чергового театру,
як сис темного реформування українського сценічного мистецтва в ці -
лому. І створив МОБ. 

До складу організації в різний час входило кілька професіональних
театрів-майстерень у Києві та Одесі, напіваматорських й аматорських
колективів у провінційних містечках; сільські театральні осередки.
Водночас у МОБі працювали станції, комісії, лабораторії, вивчаючи
та розвиваючи фахові засади театральної роботи: слово, голос, пласти-
ку, хореографію, тощо. Над цим «ландшафтом» Монбланом височів
Режлаб (Режисерська лабораторія) — перша в Ук раїні режисерська
школа, чиї вихованці очолювали всі осередки об’єд нання. Під їхньою
егідою працювали станції термінологічна, видавнича, бібліотечна,
клубна, репертуарна, наукової організації праці, музейна; психотехніч-
на комісія, фото-кіно лабораторія, ліга часу; нарешті — станція фіксації
та систематизації досвіду, покликана започаткувати теорію театру,
режисури, видати словник театральних термінів. У об’єднанні видава-
ли часопис «Барикади театру». Географія МОБу, реєстр його осередків,
де гуртувалося близько 250 осіб, справляють велике враження. Своєю
діяльністю березільці охопили основні сфери творення й побутування
професіонального та самодіяльного театрів. 

Документи, оприлюднені в останні десятиліття, змушують шукати
ґенезу МОБу в реаліях політичного, соціального життя дорадянської
доби. Архіви театрального відділу Генерального Секретарства
Центральної Ради засвідчують: ідея будівництва МОБу могла постати
з програм, започаткованих владними інстанціями Центральної Ради
та неурядовими закладами, яки підтримували її політику. Так, в одному
з документів йдеться про «закладання урядових театрів: міських, робіт-
ничих, селянських та мандрівних, догляд за їх діяльністю […] За вдання
театрального музею та бюро […] Закладання шкіл різноманітних типів:
школи артистів, режисерів та інструкторів […] Видав ниц тво нових ори-
гінальних і перекладних п’єс, режисерські видання, театральні підруч-
ники для шкіл і театру, часописи та журнали, урядження конкурсів
та театральних книгозбірень» [7]. Таким чином, не бракує підстав роз -
глядати діяльність Леся Курбаса вже за радянської доби як продовжен-
ня культурної політики першого українського уряду. 
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Тож В. Меллер зі своїми учнями доєднався до МОБу, аби в самій
гущавині театрального процесу, а тим більше — процесу новаторсь -
кого, експериментального — організувати школу театральних худож-
ників. Ідея набула вигляду Макетної майстерні, де за досить короткий
час склався корпус театральних художників, здатних відповісти
на ви моги нової театральної доби. 

Як тоді виглядала педагогічна доктрина об’єднання?
Її основа — поєднання освіти та самоосвіти з експериментальною

студійною працею. Це зумовило методологічний принцип, вперше
запроваджений не лише у національній культурі: виховання акторів,
режисерів, художників та інших творців вистави в єдиному мистець-
кому середовищі, у процесі спільного фахового навчання. Іншою важ-
ливою засадою Лесь Курбас і В. Меллер вважали спілкування своїх
учнів з тогочасною художньою елітою. 

З початку 1920-х років міцнішають контакти з футуристами, очо-
люваними Михайлом Семенком, та з неокласиками, головно, Павлом
Филиповичем, Миколою Зеровим, Освальдом Бургардтом. Із академіч-
ного середовища до них пристає видатний мово- і літературознавець
Андрій Ніковський, а, згодом, у Харкові, інший видатний філолог —
Олександр Білецький. Там до найближчого кола увійдуть ВАПЛІтяни:
Микола Куліш, Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Остап Вишня.
Гуртуються біля березільців хореографи: Василь Верховинець, Надія
Шуварська, Євген Вігільов. Стають постійними співавторами компо-
зитори: Михайло Вереківський, Анатоль Буцький, Микола Коляда,
Леонід Ентліс, Пилип Козицький, Юлій Мейтус. 

Водночас Лесь Курбас і В. Меллер наполегливо виховували у своїх
учнів інтерес до мистецтва попередньої доби. Культу збирання різно-
го роду художніх об’єктів сприяла організація Музейної комісії, рішен-
ням якої на всіх березільців наклали «музейний податок», який спла-
чували мистецькими раритетами. Вже за рік «Барикади театру»
повідомляли про майже 1000 експонатів, серед яких був «дуже цінний
архів щодо історії театру на Вкраїні за час революції, 253 негативи
щодо історії театру М. К. Садовського, біля 200 негативів до історії
Молодого Театру, 30 ескізів костюмів до опери «Тарас Бульба» роботи
художника А. Петрицького, 16 штук макетів до ріжних п’єс, роботи
професора В. Г. Меллера та його учнів, костюм М. К. Заньковецької
з опери «Чорноморці» в ролі Цвіркунихи, надзвичайно рідка фотогра-
фія першої української трупи Ашкарена 1880 року, афіші з Америки
і багато інших речей» [8, с. 8–9]

У цей, словами Михайла Верхацького, «інститут на виробництві»
регулярно запрошували фахівців різних галузей знань. Тематика вис-
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тупів вражає: лекції з філософії середньовіччя змінювалися доповідя-
ми про історію Реформації; курс, присвячений Платону — розглядом
мистецтвознавчих досліджень Юліуса Баба. Усіма можливими засоба-
ми підтримували інтерес до «новинок, що виходили з друку. Із появою
філософської книги Шпенглера «Присмерк Європи» Олександр
Степанович зібрав весь колектив і сам проаналізував зміст цієї книги.
З’явилася книга «Теорія відносності» Ейнштейна, і Олександр
Степанович запрошує фахівця з Академії Наук, який у популярній
формі розтлумачив нам це складне наукове відкриття» [9]. 

Втім, найактивніше молодь долучали до європейської авангар-
дної культури. Регулярним було колективне читання й обговорення
п’єс експресіоністів: Георга Кайзера, Ернста Толлера та ін. І не лише
п’єс: це могла бути, приміром, щойно перекладена монографія
Вальцеля «Імпресіонізм та експресіонізм у сучасній Германії
(1889–1920)». Із доповідями постійно виступали й самі березільці.
Звертає на себе увагу порядок відвідування цих заходів — обов’язко-
вий для всіх без винятку членів об’єднання. 

Фахове навчання акторів і режисерів було почасти ідентичним,
попри широке коло додаткових обов’язків останніх. Свої фахові студії
мали й художники, хоча значну частину роботи вони також викону-
вали разом із режисерами. 

Ідея спільного виховання режисерів і художників безпосередньо
в театрі, на думку Дмитра Чукіна, обернулася поставанням першої
в Ук раїні сценографічної школи: «“Березіль” зростав за таких умов
суцільним мистецьким організмом, усвідомлюючи методи роботи,
борячись проти випадку, “наітія”. Це виключає можливість широко
використовувати художників зі сторони. Оформлювач кону мусив
добре знати творчі методи та настановлення театру, бо театр не задо-
вольняється бодай блискучими розрішеннями, поступ художника
мусить йти поруч із зростом цілого театру. Це обумовлює характер
змін в еволюції творчості березільських художників […] кожен успіх
художників “Березоля” не просто блискуче виконання режисерських
завдань або самостійних мало пов’язаних з виставою експериментів,
але й крок уперед у цілому, цілої філософськи-мистецької концепції
театру. Таке становище художника в театрі полегшує його роботу:
нова робота виростає з попередньої, підготовлюється нею. Художник
не потребує щоразу перебудовуватися, пристосовуючись до нових
постановників і, що головне, робить його активним учасником у буду-
ванні спектаклю» [10]. 

Із перших днів існування Макетної майстерні (Макмайстерні)
Валентин Шкляєв, Євген Товбін, Майя Симашкевич, Дмитро Власюк,
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М. Ашкіназі, М. Панадіаді, А. Проценко одразу включилися в роботу
МОБу. Зі слів М. Симашкевич: «наша майстерня за планом навчання
працювала разом з режисерською лабораторією […] Б. Тягно, В. Ва -
силь ко, Г. Ігнатович та ін. давали нам завдання по оформленню різ-
них п’єс. Після закінчення роботи відбувалося спільне засідання режи-
серської лабораторії і макетної майстерні на чолі з В. Меллером
і Л. Кур басом. Обговорювалися наші макети, вислуховувалися мудрі
педагогічні поради і пряма критика. Кожна цікава робота молодого
режисера чи художника викликала захоплення. Вадим Георгієвич
працював з нами над макетами, вчив розв’язувати композицію сце-
нічної коробки, знаходити образ вистави» [6, с. 14]. 

Коло виконуваних робіт залежало від кон’юнктури моменту,
реальних виробничих і творчих потреб. На початку 1920-х років Лесь
Курбас переймався питанням функціональності театрального примі-
щення: «Оздоблення сцени не відповідає своєму призначенню. Я гово-
рив з Меллером, він згоден з тим, що треба міняти […], треба щоб
кожен зокрема режисер приніс свої “соображенія”, що потрібно на
сцені, який потрібний вид сцени, бо такий не годиться, виглядає наче
сарай. Що потрібно режисеру, що заважає. Який принцип покласти
в основу, як упорядкувати задник з декораціями […] Притягнути мак-
майстерню, дати завдання: що нам треба щоб було на сцені, де який
балкон, де яка лампа, чи потрібна нам ця рампа, просценіум — щоб
все було зручно» [11]. 

Про форми участі Макетної майстерні в житті МОБу дізнаємося
з «Барикад театру». Приміром, що учні В. Меллера «виконали “in cor-
pore” завдання режисерської лабораторії “Березіля” — макети до інс-
ценізації “Царів” по Шевченку у постановці режисера лаборанта
П. До  лини. Роботи були переглянуті і обговорені цілою режисер-
ською лабораторією на чолі з Лесем Курбасом і в більшості були
визнані гідними до вжитку на сцені. На цьому тижні буде закінчено
макети до “Вавилонського полону” в постановці режисера Г. Ігна то -
вича. Крім праці для виконання завдань Режлябораторії в майстерні
проводиться практикантська праця на сцені. Макетній майстерні
доручено зарисовувати актьорів у ріжних ролях для утворення аль-
бому постановок майстерень “Березіля”» [12, с. 19]. Щодо самого часо-
пису, то його художнє оформлення також належало до компетенції
Макетної майстерні, так само, як і створення різноманітної реклам-
ної театральної продукції. 

Обкладинку «Барикад театру» зробила головний художник видав-
ництва українських футуристів «Гольфшторм» — Ніна Генке-Меллер.
Майстер шрифтового «оформлення друкованих видань, плакатів,
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лозунгів […] найвищих результатів досягає у співпраці з футуриста-
ми і конструктивістами, для яких шрифт був одним з головних вира-
жальних засобів, одночасно синтезуючи у собі форму і зміст» [13,
с. 63]. Недаремно студії молодих художників (головно, з книжкової
графіки) зазнавали сильного впливу конструктивізму. І це стосу ва -
ло ся не ли ше вистав. 

Центральна роль в укоріненні доктрини конструктивізму нале-
жала, звичайно, В. Меллеру, який разом із своїми учнями поставив
(за винятком одної), всі березільські вистави. У Києві його з Лесем
Курбасом тандем дав життя «Жовтню» (текст колективний) (1922),
«Руру» (текст колективний) (1923), «Газу» Г. Кайзера (1923), «Джіммі
Гіґґінсу» за Ептоном Синклером (1923), «Макбету» Шекспіра (1924).
Йому керівник МОБу доручав оформлення режисерських дебютів,
у та кий спосіб ініціюючи прискорення професійного зростання моло-
дих постановників. Так, у співпраці з Фавстом Лопатинським народи-
лися «Нові йдуть» за Юхимом Зозулею (1923) та «Машиноборці» Е. Тол -
лера (1924), з Гнатом Ігнатовичем — «Людина-маса» Е. Толлера (1924),
з Борисом Тягном — «Секретар профспілки» Леруа Скотта (1924). Нато -
мість, художники-дебютанти В. Шкляєв та М. Симашкевич мали наго-
ду попрацювати з Лесем Курбасом над «Напередодні» (1925). 

Втім, найбільше ця пара працювала з молоддю: з Ф. Лопатинсь -
ким — над «Пошились у дурні» Володимира Ярошенка за Марком Кро -
пивницьким(1924), з Василем Васильком — над «За двома зайцями»
В. Ярошенка за Михайлом Старицьким (1925), з Павлом Березою-
Кудрицьким — над «Комуною в степах» М. Куліша (1925), з Б. Тягном —
над «Жакерією» за Проспером Меріме (1925) та з Януарієм Бортни -
ком — над «Шпаною» В. Ярошенка (1926). 

Співпраця Леся Курбаса та В. Меллера із початківцями мала вели-
кий педагогічний ефект: фахова «ініціація» молоді за участі видатних
майстрів робила таке «посвячення» у професію безпрецедентним.
Не менш значущим було споглядання новачками за працею обох
майстрів. У цьому сенсі варті уваги спостереження і висновки М. Си -
ма  шкевич з приводу роботи В. Меллера і Леся Курбаса над «Газом».
Зовсім молодій людині пощастило сконцентрувати увагу на цент-
ральній проблемі режисерського театру: звя’зку дії та простору, інспі-
рацію дії візуальними чинниками, вплив простору на актора.
«Конструкція В. Г. Меллера до “Газу”, не дивлячись на умовність, була
[…] міцною спорудою з великими сходами, підйомами та заглиблен-
нями, які були дуже оригінально скомпоновані — не симетрично
і хвилююче. Це була холодна конструкція, але у ній все було добре
обмірковано обома майстрами, режисером і художником, все пасува-
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ло до розгортання масових сцен і до трагедії, яка відбувалася на сцені.
На конструкції з правого боку знаходилося підвищення зі стовпом,
дуже вдало вмонтованим у загальну композицію конструкції. І цей
стовп стояв у виставі символом найвищої людської трагедії» [14]. 

Вона слушно виокремила епізод побудови Лесем Курбасом бага-
тозначної мізансцени, зосередившись на тому, як він «майстерно
обіграв цей стовп, зворушливо побудував коло нього монологи
жінок, різноманітно, індивідуально для кожного характеру» [14]. Во -
на не обій  шла увагою і ставлення В. Меллера до конструкції як до
скульптури, коли для увиразнення поверхні митець ускладнював
фактуру об’єк ту, додаючи до фарби металеві ошурки, аби вона «стала
шершавою» [14]. М. Симашкевич уважно спостерігала за тим, як вчи-
тель намагався врівноважити статичні й динамічні частини середо-
вища, шукав динамічну противагу нерухомій конструкції, для чого
зосередилася на епізоді вибуху. У цей момент на кін, усіяний тілами
загиблих, трикутні завіси «динамічно падали на тросах і завершува-
ли своїм падінням дуже потужно і трагедійно зроблену Курбасом
масову сцену загибелі робітників» [14]. 

У фокус оповіді потрапила ситуація осягання художницею проце-
су побудови візуального образу. Це дозволяє простежити за тим, як ав -
торка виокремлює феномени, що збуджували певний настрій, наголо-
шували конкретні ідеї, оприявнювали ті чи інші стани персонажів.
У цих процесах вона осмислювала закономірності поставання режи-
серських рішень, сенси побудови мізансцен. 

«Газ» радикально змінив курс українського театру, тож будь-яка
участь у його створенні мала важливі творчі наслідки. Йдеться про
прецедент, що сфокусував головні ознаки школи «просторової режи-
сури» В. Меллера. Закладаючи її наріжне каміння, майстер наближав-
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ся до своєї мети — виховати «ідеального» театрального художника,
прикмети якого оприлюднив на сторінках «Барикад театру»: «В старо-
му реалістичному театрі декоратор був ремесником. В умовному —
ділєтантом. Сучасність потребує майстра»[15, с. 4]. 

В. Меллер не лише зробив «Березолю» щеплення конструктивіз-
мом, а й надав йому характерних для власної мистецької манери рис,
з приводу чого Г. Коваленко написав: «Конструктивізм В. Меллера —
мистецтво рафіноване й віртуозне, готове повністю віддати себе дії,
але водночас таке, що відчуває себе основою, стрижнем цієї дії. […] ху -
дожник послідовний і відданий учень О. Екстер. Так само, як і вона,
він знав: треба зовсім небагато, щоб простір відкрив свою структуру,
слід лише допомогти йому в цьому. Тому простір і конструкція
у Меллера ніколи не були об’єднані механічно. Конструкція ніби вга-
дувала закони простору, робила їх наочними, зримими, неспростов-
ними» [16, с. 320]. 

Ідеологія конструктивізму значно актуалізувала роль просторо-
вих чинників у театрі авангардного спрямування. Тим більше, що в
Україні візуальний бік сценічного твору роками перебував на маргі-
несі уваги. Прихильність учнів Леся Курбаса і В. Меллера до цього
напрямку в перший половині — середині 1920-х років прискорила
реформування національної сцени. Нарешті в особі Леся Курбаса
молоді художники знайшли прибічника, для якого: «Декорації не при-
крашають, вони не є ілюзорною картиною обстановки — це трамплін
для актора. Декорації, станки мають метою обслуговувати актора,
себто — давати йому такі умови на сцені, щоб він міг якнайзручніше
провадити свої завдання» [17]. Навіть більше: в дусі ідеології кон-
структивізму він окреслював і засади самої режисерської професії:
«Ми розуміємо світ не інакше як матеріал, який компонується по са -
мому завданню». Відтак, логічними видаються його педагогічні наста-
нови: «І вся наука театру мусить звестися: а) до вивчення матеріалу —
гайок, гвинтиків, що у нас розкидані по столу; б) до вивчення техно-
логії, законів конструювання — спеціальних законів, що вони є у фізи-
ці, хімії, чи інженерії» [17]. 

Принципи школи В. Меллера зберігали актуальність і у 1930-ті
роки. Підтвердження знаходимо в споминах В. Галицького, який, здо-
буваючи режисерську освіту в Харкові, на лекціях однокурсника
М. Симашкевич — Д. Власюка, ознайомився з окремими засадами цієї
школи: «Власюк привчив нас шукати об’єми, вскриваючи площини.
З картону та пластиліну ми створювали композиції геометричних
фігур. Здавалося, це далеко від реальності. Але Власюк переконливо
доводив, що будь-який життєвий об’єм ховає у собі як першооснову
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прості геометричні форми, треба лише навчитися їх вишукувати.
Цілий розділ занять він присвятив використанню фактури на сцені.
Це був час фактур та об’ємів… […] На заняттях ми переглядали й під-
бирали фактури, складаючи з них композиції на запропоновану тему.
Власюк відкривав нам закони пластичної побудови вистави, не оми-
наючи живописної системи оформлення з її принадами і вадами. Все
своє театральне життя я знаходив спільну мову з театральними
художниками, міг підказати потрібне рішення» [18, с. 188–189]. 

Учні В. Меллера, вдаючись до конструктивістських прийомів
розв’язання простору, намагалися їх «прилаштувати» до потреб сце-
нічної дії, головним чинником якої є актор. Якнайкраще з цього при-
воду висловився Олександр Кисіль: «Конструкція давала змогу акто-
рові розв’язати рухи буденного життя, в такій же звичайній, буденній
і не пристосованій для потреб сценічної гри одежі. […] Театральна
сцена при перебільшеній еволюції “конструкції” приводила од теат-
ральної сцени до циркової арени (“Пошились у дурні” в театрі
“Березіль”), або до одкидання всіх декораційних прикрас і оголення
театрального “виробництва” та машинерії (“Секретар профспілки”
та инш. постановки там же). Гіпертрофія, перебільшення руху актора
робила його врешті акробатом, що потрібував уже не сцени, а трапе-
ції чи турніку, гіпертрофія театральності всупереч старому реалізмові
наближала актора до клоуна, а гіпертрофія темпу й бажання захопити
в одній виставі таку силу подій, що їх вистачило б на три спектаклі, при-
мусило театр подати руку кінематографу. Ця загальна “гіпертрофія”
по всіх напрямках, що дійшла свого найвищого пункту в по с тановці
“Пошились у дурні” в театрі “Березіль”, ніби стала спадати в останній
момент, хоч сказати це напевно тут поки що не можна. Остання
постановка театру “Березіль” — “За двома зайцями” (за Старицьким)
видається нам спробою вже гармонійно поєднати деякі з придатні-
ших засобів нового театру з здоровішими елементами старого. Ця по -
становка у всякому разі дуже симпатична» [19, с. 43]. 

Симптоматично, що і «Пошились у дурні», і «За двома зайцями»
для М. Симашкевич та її чоловіка й однокурсника В. Шкляєва — перші
роботи як художників-постановників. Ф. Лопатинського тоді вабила
перспектива зміни жанру, навіть видова реорганізація твору: класич-
на оперета М. Кропивницького мала обернутися на циркове видови-
ще, п’єса традиційного репертуару — на сучасну авангардну річ. Його
надихала знаменита пролеткультівська постановка Сергія
Ейзенштейна «На всякого мудреця доволі простоти» за Островським,
теж здійснена в цирковому плані. 

Втім, перед художниками Ф. Лопатинський висував завдання
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не стилізувати цирк, а використати його прийоми для побудови сце-
нічної дії. Так на кону з’явилася замість «привабних левад — циркова
застережна сітка, замість романтичних дівчат — гостра пародія як на
самі трафаретні образи, так і на художні їх окраси — такі популярні
своєю мальовничістю побутові костюми» [20, с. 111]. Було організова-
но середовище, де «замість хат Дранка і Кукси стояли по обидва боки
сцени турніки. Над ними було підвішано трапеції, на підлозі — м’які
матраци» [21]. На додачу, за згадкою учасника вистави — Йосипа
Гірняка: «над сіткою були два помости, з яких можна було дістатися на
трапеції, які долітали до середини сцени, а при відповідних рухах
актори перелітали з одної трапеції на другу. На тих трапеціях молоді
пари, перелітаючи, виспівували свої дуети, вели розмови, виконували
відповідні циркові атракції. Сварки, суперечки й погоні одним за од -
ним Кукси та Дранка відбувалися і на трапеціях, і по всьому примі-
щенні театру (сцена, заля глядачів)» [22, с. 211]. Себто сцена і весь гля-
дацький зал слугували сценічною площадкою. 

На кону водночас панувало і свято цирку, і будні щоденного бере-
зільського фахового навчання: достеменна творча «кухня» з усіма
її атрибутами. Інспірована художниками подвійна природа візуального
образу ускладнювала зміст вистави, відсторонюючи його у різних пла-
нах. У цирковому її «доповнювала» так звана уніформа: «З лі вого боку
арени примістилася група “циркових прислужників”, які одночасно тво-
рили обов’язкову циркову оркестру. Вони грали на гребнях, укарінах,
примітивних дудочках і різних дитячих калаталах» [22, с. 211]. У теат-
ральному «уніформа» була різновидом традиційних «дзан ні» — «теат-
ральних прислужників», відомих з часів commedia dell’arte. 

На додачу М. Симашкевич та В. Шкляєв розробили специфічні кло-
унські грими й костюми, в яких домінували елементи українського
народного вбрання, конструктивно трансформованого і стилізованого. 

Учні В. Меллера першою своєю роботою зуміли гідно відповісти на
серйозні творчі виклики. Критика високо оцінила чималий потенціал
новачків, за три місяці підтверджений прем’єрою чергової «комедії-
переробки» — «За двома зайцями» за М. Старицьким у режисурі
В. Василька. Правда, цього разу постановник мав інші мету та вимоги
до художників. Якщо Ф. Лопатинський змінював видову модель першо-
основи, накладаючи циркову традицію на театральну, В. Василь ко —
пересував події і героїв у реалії НЕПу, зберігаючи окремі архетипічні
прикмети героїв. Ф. Лопатинський хотів оновити погляд публіки на
класичну п’єсу, В. Василько — «грав» з культурною пам’яттю глядачів. 

Його найбільше цікавила побутова стихія твору: «Для комедії, для
сатири, яка відтворює непманство, кращого середовища, як базар,
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не придумати» [23, с. 241]. Згодом він додав ще тему театру, розгорну-
ту в окремий епізод репетиції «ремісника режисера, що нахапався
термінів нового революційного театру і ставить “Наталку Полтавку”
по-новому» [23, с. 241]. 

В. Василько довго не міг визначитися з візуальним образом
«Зайців». Спершу хотів побудувати на кону карусель, але залишив
тільки її «ідею» — все мало постійно перебувати «у русі, — калейдос-
коп подій і типів» [23, с. 244]. З кількох пропозицій художників —
вибрав станок, оздоблений рекламними щитами, частину яких носи-
ли перехожі, у такий спосіб вигороджуючи певний простір ігрового
майданчика. Рух живої реклами суттєво динамізував мізансцени. 

«Побутову стихію» якнайкраще виявляв галасливий натовп пер-
сонажів — колективний портрет часу, утворений карикатурно гост-
рими типами людей «з вулиці». Тут художники були «на висоті»,
вплинувши на кінцевий естетичний результат, чого не заперечував
навіть постановник: «Надзвичайним було вміння Шкляєва2 дати
в кос тюмі кожного персонажа “психологічні риси”, які точно характе-
ризували дійову особу і відповідали статурі, манері триматися на
сцені саме даного актора. Художник умів підкреслювати все, що вияв-
ляло характер, і приховати те індивідуальне, що “не працювало”
на образ. Валентин Шкляєв часто сидів на репетиціях, спостерігав
як рухається актор, вивчаючи його фігуру, ходу, і тільки після цього
робив ескіз костюма» [23, с. 242]. 

Тодішні рецензенти перебували під сильним враженням від висо-
кої культури костюмів. Подеколи звертали увагу на одні й ті самі дета-
лі вбрання, приміром, Голохвастого (Й. Гірняк). У Василя Хмурого
читаємо: «І от тепер стоїть Голохвастий у галіфе, з щасливою усміш-
кою молодого та нахабством удосконаленого за революції шахрая»
[24, с. 22–23], а в Ісаака Туркельтауба — «Голохвастий у галіфе й жов-
тих крагах з френчем — образ, від якого довго не звільнишся.
Голохвастий, що танцює у Лимерихи на вечірці — це картина, достой-
на всякого увічнення. Гра його з галіфе — штрих, так художній, як і
історично-побутовий» [25, с. 4]. 

Надзвичайно колоритним, візуально точно окресленим постав
у «Зайцях» Режисер «Червоної Наталки Полтавки» — персонаж
Мар’яна Крушельницького. «На кін стрімко вилітав експансивний
чоловічок, у довгій блузі, з рудою розкуйовдженою кучмою, з вели-
чезним червоним бантом на шиї, який заважав йому повертати голо-

• 197 •

М и с т е ц ь к а  д о л я  і  д о л я  м и с т е ц т в а .  Ч а с т и н а  п е р ш а

2 Хоча В. Василько і згадує лише про В. Шкляєва, але той зреалізував режи-
серський задум разом із М. Симашкевич 



ву. Загрозливо вимахуючи величезним гострим олівцем […] виблис-
куючи скельцями чималих окулярів […] і кричав: “У цього Мейєр -
хольда земля дибом стоїть, а у мене вона раком стане!” [26, с. 70]. Строї
персонажів Й. Гірняка та М. Крушельницького ставали у виставі засо-
бом соціально-психологічної типізації і тим сприяли наближенню
героїв до «маски». 

Досвід двох перших постановок дуже допоміг М. Симашкевич
і В. Шкляєву працювати над «Шпаною» В. Ярошенка з режисером-
дебютантом Я. Бортником. Їх тоді спіткав грандіозний успіх у публіки,
зауважений Осипом Мандельштамом: «Реве Бесарабка, кинулись
до театру євреї з Подолу. Нічого не хочемо, хочемо “Шпану”!» [27]. 

Суперечки щодо жанрового аспекту вистави довгий час не вщу-
хали, усе частіше лунало слово «ревю». Постановників об’єднувало
палке бажання створити яскраве видовище. Акторам для цього нале-
жало вдатися до «маски». Для цього вся творча група відвідувала зоо-
сад, спостерігаючи за поведінкою тварин. Тож Бухгалтер М. Кру шель -
ницького нагадував борсука, Замзав Степана Шагайди — жирафа,
машиністка Олька Валентини Чистякової — мавпу. Запропоновані
художниками грими теж апелювали до «маски», правда, іншої приро-
ди — клоунської. Надихалися вони й кінематографічними образами,
через що герої М. Крушельницького та С. Шагайди асоціювалися
зі всесвітньо відомими Патом і Паташоном. 

У «Шпані» діяли дзанні, яким належало міняти оформлення, пере-
сувати предмети тощо. Задля більшої динаміки довелося їх поставити
на ролики, і, відповідним чином, подбати про належні умови пересу-
вання. Звідси — перша поява на українському кону скейтинг-рингу,
по якому ковзали «слуги просценіуму», вдягнені у однакові строї:
щось середнє між конструктивістським прозодягом і спортивним кос-
тюмом. Присутність і вигляд цього непосидючого й ефектного гурту
вказує на ще одне естетичне джерело, з яким поняття ревю пов’язу-
ється найбільш органічно і до якого березільці середини 1920-х — по -
чатку 1930-х років неодноразово «припадали», — мюзик-хол. 

Авангардна театральна культура зазнала чималого впливу
мюзик-холу. Учні Леся Курбаса та В. Меллера, відчуваючи неугавний
інтерес до цирку та кіно, з часом все більше захоплюються мюзик-
холом. Не в останню чергу це відбувалося через закоханість у таке
його породження, як Чарлі Чаплін, чиє мистецтво сфокусувало здо-
бутки мюзик-холу, цирку та кінокультури. 

Я. Бортник, М. Симашкевич та В. Шкляєв дуже ретельно працю-
вали над створенням зовсім нового для національної сцени «естетич-
ного плацдарму». На додачу О. Мандельштам розгледів у їхній спробі
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ще один змістовий, естетичний фокус: «Український театр хоче бути роз-
судливим і прозорим, щоби на нього пролилося рум’яне сонце Мольєра…
Українська комедія рухається довкола Мольєрового сонця» [27].

Автори «Шпани» створили прецедент у драматичному театрі,
зауважений критикою: «Ось уже понад два роки, як у мистецьких
колах точаться мляво балачки про український театр сатири, про ест-
раду українську та музкомедію. Нам здається, “Шпана” наочно довела,
що сили для організації такого театру дозріли. Бо в “Шпані” маємо ми
паростки й оперети української, і театру сатири (це насамперед), і ест-
ради» [28, с. 8]. 

«Пошились у дурні», «За двома зайцями» та «Шпана» зробили
М. Симашкевич та В. Шкляєва визнаними майстрами комедійних
постановок у межах авангардної концепції театру. Це був справжній
прорив. Його зауважив О. Мандельштам, високо оцінивши останню
київську прем’єру: «[…] так чи інакше, кияни підняли “Шпану”, всена-
родно перенесли до цирку, валять на неї десятками тисяч і нізащо
не випускають із міста. Загальне визнання увінчало “Шпану”. Вий -
шла комедія великого стилю» [27]. 

До переїзду «Березоля» в Харків у статусі столичного театру
М. Симашкевич і В. Шкляєв встигли випустити ще три вистави: «Ко -
му ну в степах» — першу березільську постановку п’єси М. Куліша,
«Жакерію» — першу постановку історичної хроніки П. Меріме в Ук -
раїні, «Напередодні» Степана Бондарчука за Олександром Поповсь -
ким — першу в Україні «хроніку революційних подій 1905 року в Ро -
сії». З попередніми постановками художників ці три вистави не мали
нічого спільного. 

Історія сценічного розв’язання твору М. Куліша виявилася бага-
тостраждальною. Запропонований режисером умовний план п’єсі
зовсім не пасував. З приводу чого Лесь Курбас говорив: «[…] ми не
маємо тих ключів, з якими можна підходити по розв’язання такого
матеріалу» [11] і закликав переосмислити засади й можливості реа-
лізму. Подальші перипетії з оформленням демонструють, як ця уста-
новка вплинула на зоровий образ вистави. Проектів було кілька. Всі —
авторства членів Макетної майстерні. 

Змальовуючи перебіг тих подій, Наталя Кузякіна зауважила: спо-
чатку П. Береза-Кудрицький доручив А. Проценку збудувати «конструк-
цію в суворому розумінні цього слова», і той запропонував поєднання
конструкції та павільону, яке режисер відхилив. Роботу Є. Тов біна, що
в ній, за Н. Кузякіною, поєднувалося конструктивне оформлення з еле-
ментами живописного й на додачу — з суто натуралістичними речами,
відхилив вже Режштаб. Лесеві Курбасові тут забракло естетичної єднос-
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ті чинників, хоча він не лишив без уваги позитивні риси пропозиції
Є. Товбіна. Схвалення отримав лише проект М. Симашкевич та В. Шкля -
єва — прибічників ідеї домінування на кону атмосфери радісної праці. 

Для початку вони, словами Петра Руліна, так організували епізод
на току, що «вдала конструкція молотарки та солома утворили справ-
жню ілюзію робочого процесу» [29, с. 70]. Середовище організували
поєднанням важких сіруватих драпрі по всьому заднику сцени із лег-
кою конструкцією — станками різної висоти, які асоціювалися з тра-
диційним сільським током. Його прекрасно «обживали» актори, чиї
герої були ретельно розробленими народними типами, що органічно
почувалися у запропонованому середовищі. Поруч них на сцені роз-
ташувався водовоз, «який завжди можна зустріти на колгоспному
подвір’ї; колесо, що рухає якійсь механізований пристрій або моло-
тарку; граблі, дерев’яні вила, мішки з зерном, драбина на другий
поверх станків, кілька снопів і плетений тин. Таке сценічне оформ-
лення давало уявлення про місце дії, залишало місце для асоціяцій
і не придавлювало актора» [30. с. 100–101]. 

Ілюзорність середовища та дії, з нею пов’язаної, радикально змі-
нювала модель сценічного існування акторів. Цей принциповий крок
у реформування естетичного курсу театру М. Симашкевич і В. Шкляєв
підтримали й допомогли його зреалізувати у належному діапазоні
творчих прийомів: гнучко й винахідливо. Далі вони розвинули цей
досвід у співпраці з Б. Тягном та Лесем Курбасом. 

«Жакерія» — дебют двадцятиоднорічного Б. Тягна. Наступну
прем’єру — «Секретар профспілки» — він готуватиме з В. Меллером3,
для учнів якого зустріч із «Жакерією» стала чи не найбільшим викли-
ком у їхній березільській кар’єрі. 

Почати з того, що есплікацію режисер переробляв шість разів.
Проте її жанрова природа лишилася неоднозначною — трагедійне від-
тінялося веселковими барвами буфонади, іронічним блазнюванням
дивував «гіньйоль». Стилю більшість критиків закидали еклектич-
ність: «мішанина з романтики, ложнокласики, пафосу й навіть побу-
ту. Проте цей еклектизм можна вибачити. В такому творі, як “Жаке -
рія”, його дуже тяжко уникнути» [25, с. 4]. 

Великий інтерес становить погляд на «Жакерію» О. Мандель шта -
ма; у нього вона асоціювалася із карнавалом епохи військового кому-
нізму, тож її «можна посадити на вантажівку й провезти містом» [31].
Але така асоціація стосується й містерії, чиї епізоди теж можна було б
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«провезти містом». Як би там не було, віддаючи належне роботі
художників, самобутності постановки в цілому, поет писав: «“Жа -
керія” Меріме зі своєю готичною конструкцією і пишною костюмерією
створює враження оперової розкоші […], актори грають так, як у нас
грали б “Царя Максиміліана”» [31]. Для нього яскрава видовищність
«Жакерії» не мала ознак стихійності, буяння імпульсивних реакцій,
радше навпаки, — все виглядало добре виваженим, продуманим:
«Звичайно, це навмисне, як і все в “Березолі” свідомо і навмисне» [27].
Іншого разу О. Мандельштам висловився з цього приводу більш пред-
метно: «Серед конструкцій безупинно рухаються пишно вбрані кольо-
рові шахи […]; живі фігури, які нібито постали з українського лубка,
чи то зі стилізованої західної гравюри, чи з англійської карикатури» [27]. 

Тож чи слід дивуватися, що розкутість, соковитість «Жакерії»
могла збентежити, викликати почуття стилістичної неврівноваже-
ності? Надто вже нестримним виявилося бажання постановників вра-
зити публіку масштабним видовищем. 

Жанр хроніки, де короткі сцени змінювали одна одну, переки-
даючи дію з міської площі в монастир, на узлісся, в палац, шинок,
вимагав продуманої концепції простору, неможливої без творчого
порозуміння режисера і художників. Вони взяли на озброєння мон-
тажний принцип, логічний з огляду на літературний жанр п’єси, що
змусило М. Симашкевич та В. Шкляєва шукати засоби динамізації
подій, будувати стратегію ритму змін окремих епізодів. Чого, врешті,
пощастило досягти?

Найперше — запропонувати вигадливий простір, сприятливий
для ефектного мізансценічного малюнку «з боку монтировки (зміна —
швидка, жвава, вміло спрощена)» [25, с. 4]. Це рішення вирізняла
вишукана лаконічність: «своєю портативністю: лише за допомогою
кількох стовпів (що правлять дуже вдало й за ліс, і за колони при
одмінному світлі), падуг та небагатьох приставок і щитів — оформле-
но понад два десятки епізодів, оформлено барвисто й ефектно» [32,
с. 2]. Монтажний принцип потребував ретельнішої розробки світлової
партитури. Чи могло бути інакше, коли масові сцени безкінечно змі-
нювали сцени камерні, нічні епізоди — денні, дія з різноманітних
приміщень (замок, монастир, шинок) перекидалася у ліс чи на площу,
трагедійні епізоди чергувалися з комедійними. Відповідно змінювало-
ся й освітлення. 

Досить прагматично постановники підійшли до проблеми істо-
ризму, адже в «Жакерії» йдеться про конкретну епоху. Втім, ані режи-
сер, ані художники тим не переймалися, пропонуючи «містеріаль-
ний» тип візуальної образності. П. Рулін мав рацію, стверджуючи: їх,
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головно, цікавив «характер доби». Тож вони розробляли лише ті моти-
ви, які цей «характер» виявляли: «Вже в першому акті вражала еко-
номність тих засобів, що з їхньою допомогою ліс удано: сім чи вісім
колон із суворою запоною, що на них спускалася, гарну давали уяву
про темряву лісу, що тільки й могла здичавілих вовків переховувати.
Тої ж економії додержувались художники […] і в дальших епізодах;
суворі та прості лінії монастиря, готичні вирізи віконниць, розквітче-
ний вітраж, величезний лев — герб д’Апремонів — утворювали ці оз -
наки відповідне для тої чи іншої дії тло…» [33, с. 140]. 

Схожим чином створювалися і костюми, не достовірні історично.
Це підтверджує Наталя Чечель, яка у розвідці про «Жакерію» спирала-
ся на інтерв’ю з її учасниками: «Персонажі одягнені не в історичне, а у
вигадане вбрання. Ескізи костюмів художників Шкляєва та Си маш ке -
вич справді чудові. У них характер образу схоплений гостро і точно.
Шкляєв будує характеристику на одній виразній деталі: бойовий пан-
цир, вдягнений поверх черницької ряси у брата Жана, двоколірні
сукні Ізабелли й П’єра, вовчі голови на розбійниках. Майстер немовби
одягає на персонаж соціальну маску, з якою той, поміж тим, вільно
грає» [34, с. 67]. 

Художники дуже вдало поєднували костюм і грим з характером
персонажа, манерою гри актора. Один з прикладів знаходимо у окрес-
ленні Вололодимиром Волховським героя Й. Гірняка: «Гнучкий, улес-
ливий посланець короля Франції. Чудесний образ протрюхлого двору,
коли мужчина манірно кокетував оголеною шиєю і затягнутими
в трико ногами» [35, с. 13–14]. Вони могли сфокусувати візуальну кон-
цепцію образу на гримі, так було з Буффоном (Борис Балабан), чи на
костюмі, як це сталося з Маріон (Ірина Стешенко) — прислужниками
місцевих аристократів. Грим першого — «обличчя блазня — це якась
розбійницька пика. Кривий ніс, різні очі, скривлений рот, волосся
стирчить, масні нашарування рум’ян і білил — суцільний дисонанс,
виверт. Адже Буффон — це комік, актор […] За його блюзнірством сто-
їть трагедія маленької людини» [34, c. 77] . А поруч — розпусна карме-
ристка Маріон, «одягнена дуже яскраво — в декольтовану малинову
сукню, що вільно облягає її тіло, з аплікаціями папуг. На голові —
наколка, що прикриває частину її лоба. На плечі — букет із чорного
воронячого пір’я» [34, с. 70]. Іронія художників нічим не прикрита: тут,
сказати б, шляхом лексичного «кульбіту», візуалізується знаменита
ідіома про «курку в пав’ячих пір’ях», коли «курку» замінює «папуга
у воронячих пір’ях». 

По суті, робота М. Симашкевич та В. Шкляєва забезпечила виставі
художню цілісність, а сценічне середовище «Жакерії» стало одним із най-
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переконливіших естетичних фокусів вистави. «Я був вражений мистецт-
вом театру створювати образ епохи, — згадував Володимир Галицький.
— Особливий ритм руху мас, пристрасність та релігійна ревність пере-
творювали кін на бунтівну середньовічну Францію» [18, с. 168–169]. 

Напруга останнього київського сезону МОБу виявилася для учнів
В. Меллера майже надмірною: за півтора місяці після «Жакерії» вони
показали прем’єру — «Напередодні» в режисурі Леся Курбаса. 1927 ро -
ку він повернувся до цього матеріалу, створивши «Пролог».
Художників не змінював, як і монтажний принцип організації сце-
нічної дії. У цьому сенсі досвід «Жакерії» сприяв М. Симашкевич та
В. Шкляєву у підготовці проекту обох варіантів «хроніки-містерії часів
революції 1905 року». 

Вони почали з розробки просторового модуля. Ним стали сіро-
голубі сукна, закріплені на фермах під колосниками: «ламаючись,
ферми утворювали на перших двох планах сцени різні просторові
комбінації. До кожної просторової комбінації додавалися деталі або
проектувалися світлом потрібні силуети, які остаточно викликали
асоціацію місця дії та його характер — просторовий образ даної сцени.
[…] Вулиця Петербурга. Сукна, що на фермах, утворюють роги будин-
ків. На стінах будинків — світлові плями у вигляді прорізів вікон
з характерними силуетами рам. На все це проектується сніг, що пово-
лі падає» [36, с. 227–228]. Недаремно П. Рулiн називав спектакль «екс-
периментом на освітлення» [37]. 

Численні світлові ефекти вказували на кінопоходження багатьох
образів. Ось початок вистави. Вокзал. «Жодних декорацій, порожній
сценічний простір по боках обрамлено блакитно-сірими кулісами
та напівкруглим, такого самого кольору задником-«горизонтом»
у гли бині. Максимально піднято вгору падуги. Все це створює відчут-
тя переповненості повітрям […] Людський потік рухається по сцені
подібно до монтажу кінокадрів. Промені прожектора вихоплюють
зі сценічного простору то середні, то великі плани» [38, с. 50]. 

Чималий вплив кінокультури, радше, експресіоністського ґатун-
ку, помітний й у тінях, представлених у гранично широкому діапазо-
ні образних сенсів, до чого раніше український театр не вдавався.
Почати з локальних, статичних тiней-знаків: «Сценографія […] скупи-
ми засобами тіньової проекції на рухливі сіро-зелені сукна різної кон-
фігурації відтворювала графіку міського пейзажу, знайомі силуети
петербурзьких набережних i мостів, сніжну ніч, тінь від ґрат на стіні
тюремної камери, силует військового корабля» [39, c. 127]. Поруч —
динамічні тіні складної семантики. У першому епізоді «на сцені немає
ні паровоза, ні вагонів — усе відтворюється тільки звуками i світлом.
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Гра світла (наприклад, у цій сцені — відблиски освітлених вікон ваго-
нів, що проносяться повз станцію, уповільнюючи ходу), різноманітні
звуки й шуми, як і оркестрова музика (композитор Юлій Мейтус) утво-
рювали сповнену тривоги живу образну атмосферу, що збуджувала
уяву й хвилювала глядачів» [38, с. 50]. 

Художньо дотепною була і гра масштабами тіней. Взяти, для при-
кладу, промову Гапона (Митрофан Кононенко). Натовп непомітно
пiдсвічувався знизу i на задник падали гігантські тіні, натомість висо-
ченна постать Гапона у довгому чорному пальто, до того ж піднята
над сценою спеціальним станком, — кидала на бічну кулісу значно
меншу тінь. Диспропорція постатей i тіней не лише візуально загост-
рювала драматизм моменту, а й унаочнювала театральну «оцінку»
ситуації, яка, завдяки елегантності прийому, не здавалася ані прямо-
лінійною, ані демонстративною. 

Кульмінацією вистави стає епізод розстрілу демонстрації, що сти-
лістично теж апелював до кіно. Задник цього разу перебирав на себе
роль кіноекрану: сцена була порожньою. «Оформлення — лише заві-
си. Освітлення — напівімла, що дає відчуття сірого, туманного петер-
бурзького зимового дня» [40, с. 212]. Дві шеренги людей фронтально
рухалися з глибини сцени до лінії рампи і кидали на задник тіні, які
не лише зростали з кожним рухом, а й створювали ілюзію кількісного
збільшення натовпу. Режисер і художники послідовно ускладнювали
цей образ. «Ось непомітно для глядачів з першого ряду напiвсилуетна
постать жінки робить крок вперед, i за нею на заднику виростає вели-
ка тінь, чи не втричі за людський зріст. Одночасно з нею з “синхрон-
ною” точністю поруч друга артистка (якої глядач не помічає) почина-
ла говорити промову-заклик до солдатів. […] А перша жінка жестами
й пластичними рухами тіла доповнює промову-заклик. Її тінь на
заднику відображує в русі саме ті почуття, які глядачі чують у промо-
ві. Тінь так приковує їхню увагу, що складається враження, ніби вона
i рухом і словом-образом відтворює оті скарги, що звучать у промовi-
заклику» [40, с. 213]. Тож промова-заклик утворювалася триєдиним
виразом: людина-голос, людина-жест i людина-«тінь». 

Вплив кіно помітний і у розробці костюмів та гримів. Особливо
вдалою вийшла трагігротескова постать Побєдоносцева (М. Кру шел -
ь ниць кий), чий костюм, грим, пластика, ритм рухів були гранично
взаємопідпорядкованими. З першої хвилини, коли невеликий
на зріст актор починав, спираючись на закриту від глядачів під-
ставку, довго й уповільнено підніматися з-за величезного ампірного
письмового столу, він справляв враження гігантського монстра
з дов железними руками й довгим висохлим тулубом. Лякали впалі
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очі, провалля безгубого рота. На череп скидалася його лиса голова.
Гіньйольна, по суті, фігура виглядала реплікою німецьких кіноек-
спресіоністичних образів, якими захоплювалися учні і Леся
Курбаса, і В. Меллера. 

МОБ припинив своє існування навесні 1926 року, ставши цент-
ральним театром у Харкові. З киянами прощалися гала-концертом —
сценами з вистав діючого репертуару: «Гайдамаки», «Жакерія»,
«Напередодні», «За двома зайцями», «Комуна в степах», «Джіммі
Хіґґінз», «Шпана». Як бачимо, на афіші лише одна робота метра, його
учнів — п’ять. Доволі промовистий факт і досить яскраве свідчення
моральної позиції вчителя. Чи не цим пояснюється стрімкий профе-
сійний злет М. Симашкевич та В. Шкляєва?

Коли йшлося про налагодження сприятливої атмосфери навчан-
ня та творчої праці, з В. Меллером мало хто міг зрівнятися, хіба що
Лесь Курбас. Недаремно М. Симашкевич сорок літ потому ще добре
пам’ятала звичний розклад їхнього тодішнього життя: «Працювати
було нелегко, але я згадую той час з приємністю […] Настрій у всіх був
бадьорий, ніхто не сумував і не скаржився, навпаки: сміх, жарти, весе-
лий гомін линули на сходах театру. Вадим Георгієвич підбадьорював
нас теплим словом, по-батьківськи про все піклувався. За його клопо-
танням нам вранці привозили гаряче молоко і житній хліб. Після сні-
данку бралися за пензлі» [6, с. 14]. 

В момент переїзду до Харкова поруч В. Меллера були лише М. Си -
машкевич і В. Шкляєв. Є. Товбін та Д. Власюк приєдналися згодом,
коли наприкінці 1927 року їхній вчитель в авральному порядку
випускав із Лесем Курбасом найдовшу, композиційно й формально
переобтяжену виставу — «Жовтневий огляд». Схожа ситуація виникла
за кілька літ з «Народженням Велетня», тоді втрьох вони знову ряту-
вали випуск прем’єри. Словом, до повноцінного березільського дебю-
ту Д. Власюка та Є. Товбіна було ще далеко. Тільки 1930 року разом
із режисерами-новачками, Володимиром Скляренком та Кузьмою
Діхтяренком, їм нарешті поталанило здійснити самостійну постанов-
ку — «Заповіт пана Ралка» В. Цимбала. 

Відтоді ці учні В. Меллера не сиділи без діла: за два роки — шість
вистав. 1931 року, майже як М. Симашкевич та В. Шкляєв київської
доби, випустили чотири прем’єри: «Невідомі солдати» Леоніда
Первомайського із В. Скляренком; «М. Р. Т. О» (колективний текст)
із В. Скляренком та К. Діхтяренком; «Товариш женщина» (колектив-
ний текст) із О. Іщенко, В. Чистяковою та М. Верхацьким; «Кадри»
І. Ми китенка з Лесем Дубовиком. 1932 року поставили з Б. Балабаном
«Плацдарм» М. Ірчана, а з К. Діхтяренком — «Містечко Ладеню» Л. Пер -
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во майського. Таким чином, Є. Товбін і Д. Власюк утворили ніби другий
випуск Макетної майстерні. 

Сам В. Меллер перші харківські роки був завантажений ущерть.
У тодішній столиці України вони з Лесем Курбасом відкрили «Березіль»
«Золотим черевом» Фернана Кроммелінка (1926). Разом дали життя
Театру Миколи Куліша, здійснивши постановки трьох його п’єс:
«Народний Малахій» (1928), «Мина Мазайло» (1929), «Макле на Граса»
(1933). Наробили галасу провокативною «Диктатурою» І. Ми китенка
(1930). В. Меллер допоміг дебютувати в «Березолі» учню Вс. Мейєр холь -
да — Валерію Інкіжинову, з яким випустив «Седі» Сомер се та Моема
та Джона Колтона (1926) і «Мікадо» Остапа Вишні, М. Йоган се на, М. Хви -
льового за Артуром Салліваном та Вільямом Гілбертом (1927). 

В. Меллер подовжував опікуватися режисерським молодняком:
тоді новий призов взявся розбудовувати невідомий українському
театру жанр — ревю. Їм дуже пощастило з художником — блискучим
майстром і терплячим вчителем. Участь В. Меллера значною мірою
забезпечила шалений успіх «Алло, на хвилі 477!» (текст М. Йогансена
та постановників: В. Скляренко, Б. Балабана, Л. Дубовик, К. Діхтяренко)
(1929). В цьому самому жанрі художник працював з режисерами
В. Скля ренком та Б. Балабаном над «Чотирма Чемберленами» (колек-
тивний текст) (1931) і з Б. Балабаном над новим варіантом «Чотирьох
Чемберленів» (1933). Ще двічі він зустрічався із В. Скляренком в робо-
ті над «Хазяїном» Івана Карпенка-Карого та «Тетнулдом» Шалви
Дадіані (обидві вистави 1932). Пощастило працювати з В. Меллером
і Л. Дубовику — над самостійною дебютною постановкою, «97» М. Ку -
ліша (1930). 

Коли у Харкові, з ініціативи «Березоля» відкрили театри:
«Веселий Пролетар» (очолив Я. Бортник) та Музичної комедії (очолив
Б. Балабан), В. Меллер знаходив час і для їхньої підтримки. Тим біль-
ше, що Д. Власюка та Є. Товбіна зарахували до штату новоутвореного
колективу. Вчителя мали потішити схвальні відгуки на їхню спільну
з Я. Бортником постановку «Пострілу» Олександра Безименського.
Дотепно, з тонкою іронією Є. Товбін поставив ревю «Спокійно, знімає-
мо». З того, що пише про виставу Галина Ботунова, постає добре про-
думана річ, побудована впевненою рукою: «Сценічна площадка нага-
дувала велику фотокамеру, яка фіксувала все найбільш злободенне
і цікаве, а веселі фотографи-конферансьє проявляли ці знімки» [41,
с. 77]. Тексти різних авторів, зібрані та вдосконалені братом Остапа
Вишні — Василем Чечвянським, що був завлітом «Веселого
Пролетаря», — на кону набули вигляду майже двадцяти мініатюр-
«фотографій» (із оперою-буф включно!), утворивши веселе й темпера-
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ментне видовище. По одній виставі у «Веселому Пролетарі» мали
на рахунку інші члени Макетної майстерні: М. Панадіаді та В. Шкляєв.
Спробувала себе в сценографії Н. Генке-Меллер як художник огляду
«Дозвольте вас угробити» (1929) в режисурі І. Рєпніна. Короткий час
Лесь Курбас і В. Меллер здійснювали художнє керівництво цим пер-
шим національним театром малих форм, не шкодуючи для нього часу
і сил, аж поки його не перевели на Донбас 1931 року. 

Історик цього колективу — Г. Ботунова називає різні причини
фактичного нищення талановитої трупи. Це, насамперед — боротьба
з «лівими театрами», незгодними нехтувати естетичним на користь
політичному. Одночасно «з театру витравлювалося все справді укра-
їнське, і він дедалі більше зводився до службової ролі заполітизовано-
го чинника ідеологічного, політичного впливу на маси», — зауважує
дослідниця. І, зрештою, «“Веселий Пролетар” перевели, а по суті зни-
щили ще й тому, що всесильний І. Микитенко вирішив у Харкові […]
відкрити, на противагу “Березолеві”, ще один український театр —
театр Революції ім. ХОРПС з розміщенням його у клубі “Харчосмак”
(вул. Ім. Карла Маркса), саме там, де ще недавно планували стаціону-
вати “Веселий Пролетар”. Переведений на Донбас, театр “Веселий
Пролетар”, як пересувний театр, швидко розчинився у вирі того
буремного часу» [41, с. 85]. 

Наприкінці 1920-х років Леся Курбаса і В. Меллера мало що зупи-
няло. Чого тут більше: творчої «ненаситності», відповідальності за
долю молодих, душевної щедрості непересічних особистостей?
Мабуть, все разом воно і визначало специфіку педагогічного таланту
видатних митців. 

У випадку В. Меллера йдеться не лише про театр. Коментуючи рік
його перебування на посаді художнього редактора Державного
Видавництва України (1930–1931), Зоя Кучеренко наголошує: «Цю ко -
роткочасну працю Меллер вважав для себе цінною тому, що йому вда-
лося зібрати навколо видавництва групу талановитих молодих
художників. Він дав путівку в життя початківцям, випускникам вузу,
сам заохочував до участі в роботі у книжковій графіці студентів
художнього інституту. У видавництві під його керівництвом почали
працювати такі відомі графіки, як М. Дерегус, Г. Хотінок, М. Фрадкін»
[42, с. 22]. Звичайно, він продовжував викладати в Студії при
«Березолі», одночасно — у Харківському театральному технікумі. 

Невдовзі після приїзду до Харкова В. Меллер взяв на себе тягар ке -
рування реконструкцією театру, інтер’єри якого потребували покра-
щення: слід було надати «приміщенню для глядачів сучасного стилю.
Потребувала оновлення й техніка сцени» [38, с. 64]. Він потурбувався,
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аби «зникли старовинні оздоби: бархатна оббивка бар’єрів, м’які кріс-
ла у партері, ліпнина, розмальована завіса. Натомість — тільки полі-
роване дерево двох кольорів — темнішого й світлішого коричневого
тону. Завіса тепер здіймалася вгору й опускалася додолу» [38, с. 64]. 

У ті роки неабияким виявився інтерес головного художника
«Березоля» до дизайну й архітектури: так народилися проекти оздоб-
лення Театру Червоної Армії, Будинку піонерів, Музею охорони матері
й дитини. Розробка інтер’єрів припала на часи розквіту харківського
архітектурного конструктивізму, надихаючи і стимулюючи В. Ме л лера.
Урбаністична ситуація створила особливий плацдарм для роботи
з простором, середовищем, чим він, не гаючись, скористався. Не заба-
рилися й результати: «Бригада, до складу якої входив Меллер, поділи-
ла першу, другу і третю премію Міжнародного конкурсу на кращий
проект Харківського театру дійства» [42, с. 21]. У цих роботах худож-
ника З. Кучеренко вирізняла «логічність, функціональність, вивірене
відчуття масштабності. Конструктивна чіткість інтер’єра не позбавляє
їх людяності. Меллер вдало користується прийомами класичної архі-
тектури і досягненнями сучасної інженерної думки […] Звертаючись
до галузі дизайну, він виявляє неабияку винахідливість, знання влас-
тивостей різних матеріалів» [42, с. 21]. 

Цілком очевидно, що перелічені «чесноти» є вкрай важливими
для театрального художника. По аналогії з тим, як досвід облаштуван-
ня виставок київської доби, описаний М. Симашкевич, дуже знадо-
бився студентам В. Меллера в переддень їхніх прямих контактів з те -
атром. У Харкові метр теж не полишав експозиційної діяльності,
на чому наголошує З. Кучеренко: «Просторове мислення, вільне опе-
рування різними об’ємами відзначають роботу Меллера по оформлен-
ню художніх виставок. Так, він складає план експозицій пересувних
виставок для показу закордоном (Париж, Лондон, Токіо) […] бере
участь у цих виставках, виконуючи ескізи костюмів та макети деко-
рацій до березільських постановок» [42, с. 21–22]. 

Він і сам упродовж двох літ двічі виїздив до Європи: півтора міся-
ці знайомився з художнім життям Німеччини, театральною вистав-
кою в Магдебурзі. За рік, як автор української експозиції, відвідав
Всесвітню виставку преси у Кельні. У поїздках народилася його зна-
менита графічна «Німецька серія», так само, як після подорожі Грузією
— серія, присвячена Сванетії. 

Його учні, свідки такої грандіозної роботи, постійно мали перед
очима вражаючий приклад самовідданої мистецької праці, що справ-
ляло на них великий вплив, посилюваний найменшою нагодою долу-
читися до роботи вчителя. Про таку можливість згадувала М. Си -
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машкевич: «Я працювала в декораційній майстерні, робила макети
до його вистав, стежила за виконанням костюмів по його ескізах тощо.
Практика, яку я здобула в ті роки, згодилася мені на все життя» [6. с. 14]. 

Роботи було дуже багато, але не вона складала найбільшу пробле-
му. На момент переїзду до Харкова, круто змінюється соціальна кар-
тина часу. Втім, адекватно оцінити політичні перспективи очільники
«Березоля» навряд чи могли, хоча й були стурбовані залученням
до ви рішення мистецьких проблем «масового» глядача — часто без-
грамотного, зрусифікованого, художньо неписьменного. Натомість
у пролетарській столиці вони почули на свою адресу звинувачення
у нех туванні інтересами робітничої публіки, ідеологічними засадами
партійної політики. Цькування у пресі супроводжувалося цензурни-
ми утисками: забороною п’єс (від Шекспіра до М. Куліша), закриттям
вже готового «Войцека» Георга Бюхнера. Їх тричі змушують перероб-
ляти «Народного Малахія», хоча ця «екзекуція» не врятувала шедевр
М. Куліша — Л. Курбаса — В. Меллера. Врешті, «Березіль» присилували
ставити опуси І. Микитенка. І все це відбувається в ситуації політич-
них погромів. Й. Гірняк описує вкрай сумну атмосферу кінця 1929 —
початку 1930 років: навальну критику, арешти. Одним з перших
потрапляє за грати Л. Сердюк за «родинний зв’язок із сім’єю
Старицьких — Стешенків, які в той час перебували у слідчих камерах
ҐПУ, коли підготовлявся процес над членами т. зв. “Союзу Визволення
України”» [22, с. 329]. На час процесу, в гуртожитку «Березоля», у своєї
племінниці, актриси І. Стешенко, жила одна з головних «фігуранток»
справи СВУ — Л. Старицька-Черняхівська. Ситуація була вкрай гнітю-
чою і покращення ніщо не провіщало…

Як за цих умов складалася кар’єра М. Симашкевич? Попередня
київська практика спільних з В. Шкляєвим проектів збереглася лише
частково. Приміром, «Пролог» (1927) та «Бронепотяг 14–69» Всеволода
Іванова (1928) в режисурі Б. Тягна вони робили ще разом, а «Саву Ча -
ло го» І. Карпенка-Карого (1927) в режисурі Ф. Лопатинського художни-
ця здійснювала вже одна. Так само, як В. Шкляєв випускав «Король
бавиться» Гюго (1927) з Б. Тягном, а «Яблуневий полон» І. Дніпровсь ко -
го (1927) з Я. Бортником, вже без дружини (можливо, колишньої?)

До постановки «Бронепотяга 14–69» критика висунула доволі при-
нципові претензії. Приміром, В. Хмурого не влаштовував рівень взає-
модії режисера і художників: «Режисер дає прекрасну сцену, міцно
злагоджену, переконливу й мистецьки майстерну, а художник в цім
місці спектакля дав якесь безладне нагромадження заліза, дерева
й ко льорового полотна… І це тоді, коли мотив установки для худож-
ника сам напрошується на міцну, монументальну форму (надморська
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дамба). Взагалі про роботу художника в “Бронепоїзді” доводиться сказа-
ти, що вона не поєднана суцільно з режисерським планом спектаклю,
хоч місцями цього додержано, прикладом, залізнична лінія й каюта
в бронепоїзді художником розв’язані майже бездоганно» [43, с. 4]. 

Проте, не все було так погано. Інколи постановникам щастило зна-
ходити спільну мову. Пересунувши одну зі сцен із квіткової до іграшкової
крамниці, давши героям у руки ляльки, що ними ці до рослі люди мимо-
хіть бавилися, ніби забувши про жахи громадянської війни, режисер
і художники тим змінили не лише просторову диспозицію — вони
її дотепно обіграли і значно збагатили. Врешті, в такий спосіб у бронепо-
їзда з’явилася дуже сильна речова опозиція з вкрай складною семанти-
кою, багатством змістових обертонів. Однак загальне враження від того
не надто поліпшилося, і В. Хмурий небезпідставно стверджував:
«Врятувати “Бронепоїзд” Всеволода Іванова на сцені українського театру
марна річ — його можна щонайкраще не ставити» [43, с. 4]. 

Режисером першої й останньої цілком самостійної березільської
вистави М. Симашкевич був постановник її київського дебюту. І знову
він обрав українську класичну п’єсу, не криючись із наміром її пере-
робити. Втім, досить неочікувано, як для відчайдушного новатора,
делікатно повівся з текстом, ніби, підтверджуючи здогад Й. Гірняка
про рішучу зміну «цільової установки». Тепер режисер обстоював
думку, «що українська побутова й історична тема може полонити гля-
дачів своєю вселюдською трагедійною колізією і що український
театр та його актор переросли тісні етнографічно-фольклорні рамки»
[22, с. 272]. З цього випливала й стратегія розв’язання простору. Ф. Ло -
патинський відкинув звичний для нього принцип оголення механіз-
мів гри, і зажадав (буквально і фігурально) «приспустити завісу над
механікою сцени, механікою, що завжди була значною частиною інт-
ригуючого процесу спектаклю» [44, c. 12 — 14]. 

М. Симашкевич, чутливу до режисерських візій, це спонукало
звернутися до давньої української архітектури, інтер’єрів осель шлях-
ти. І, несподівано для багатьох, вона демонструє неабияку обізнаність
у побутовій культурі доби. На критиків справив враження ефектний
і дуже театральний образ житла польської родової аристократії,
насамперед, зал «у палаці Потоцького, що бляшаним тлом та яскра-
вим освітленням своїм дає враження блискучих розкошів панського
життя», але, — наполягав П. Рулін, — «ще цікавіше зроблено кімнату
в домі Сави, де грубезний сволок, розмальована груба та шостикутні
двері прегарно віддають основні історичні ознаки зовнішнього побу-
ту козацької верхівки» [33, с. 143]. 

У порівнянні з традиційним павільйоном, цей простір мав есте-
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тично набагато складнішу семантику. М. Симашкевич стилізувала
й трансформувала середовище за допомогою виразних акцентів, пере-
дусім, зміною масштабів окремих елементів інтер’єру. Так, піч і сво-
лок — помітні об’єкти оселі Сави — значно перевищували реальні
параметри. Домінуючи у просторі завдяки чималим розмірам, вони
справляли враження священних об’єктів поклоніння родини. Алюзія
підтримувалася зображенням коника у найвищій точці кахляного
боку печі — знакової фігури із багатим метафоричним родоводом.
Ритуальна осмисленість печі ніби додавала конкретній історичній
добі позаісторичних часу і виміру. Минуле, сказати б, візуально міфо-
логізувалося, й у виставі виникав ще один часовий шар, відчутно
впливаючи на зміст сценічного твору. Художниця «театралізувала»
історичний час і дещо експресивними, гротесковими гримами. У обіз-
наної публіки вони могли асоціюватися з гримами персонажів услав-
леного вахтангівського «Еріка ХIV» чи героїв «Макбета» Леся Курбаса
й В. Меллера 1924 року. 

На початку 1928 року, після прем’єри «Бронепотяга 14–69» (час
трагічної епопеї з постановкою «Народного Малахія»), творчий союз
М. Симашкевич та В. Шкляєва, який сучасники сприймали як окре-
мий мистецький організм, розпався, і кожен рушив далі власним
шляхом. 

В. Шкляєв у «Веселому Пролетарі», наприкінці 1928 року, допоміг
М. Крушельницькому дебютувати як режисеру-постановнику
«Квадратури кола» Валентина Катаєва. Невдовзі, на запрошення
режисерів О. Смирнова та Олександри Смирнової-Іскандер, підготував
«Ділка» Вальтера Газенклевера в театрі імені Івана Франка. І в оцінці
обидвох естетично неподібних робіт, сучасники зауважували спільні
підходи: давалася взнаки знакова домінанта школи В. Меллера. Про
неї дізнаємося і з рецензії на водевіль В. Катаєва [41, с. 77], і з відгуку
постановника «Ділка». Перший на чільне місце висуває зручність
та функціональність оформлення, друга пише про «чудову конструк-
цію, яка допомагала передати ритм п’єси, а водночас була зручна для
гри акторів» [45, с. 140]. 

Творчий союз режисерського подружжя Смирнових — учнів
Вс. Мейєрхольда і учня В. Мелера, художника березільської школи —
В. Шкляєва виявився вдалим і досить стійким. 

1929 року в Ленінграді обговорювали проект стаціонарного укра-
їнського театру, якому збиралися дати ім’я М. Коцюбинського. Правда,
він відкрився як театр «Жовтень» 7 листопада 1930 року виставою
«Диктатура» І. Микитенка в режисурі Євгена Коханенка. Керівництво
здійснював Дмитро Ровинський — колишній працівник театрів
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Миколи Садовського, імені Т. Шевченка — актор, режисер і напрочуд
енергійний театральний адміністратор. «Він домігся для ленінград-
ського українського театру приміщення в центрі міста, в Пасажі, а не -
подалік від нього — і приміщення для гуртожитку акторів. Ідучи
назустріч вимогам художників, Ровинський дістає необхідні матеріа-
ли для сценічного оформлення вистав і для костюмів акторського скла-
ду. При театрі є добрий оркестр. Одне слово, є всі умови для створення
гарного українського театру» [45, c. 155], — згадувала О. Смирно ва-
Іскандер, яку разом із чоловіком запросив до Ленінграда головний
художник — В. Шкляєв. Кадрова політика, сповідувана очільниками
«Жовтня», полягала в створенні якнайкращих умов для творчої праці
високопрофесійних митців. Місцеву публіку хотіли познайомити з но -
вітньою українською культурою, для чого крім, власне, вистав плану-
вали влаштовувати виставки, концерти тощо. Акторський кістяк скла-
ли, головно, колишні шевченківці. На режисерів (крім Смир нових
та Є. Коханенка) запросили вихованців Режлабу «Березоля»: В. Василька
та Юхима Лішанського. Ще один березільський режлаборант — Андрій
Ирій — стає завідуючим літературною частиною «Жовтня». Серед ком-
позиторів теж переважали ті, хто працював із Лесем Курбасом: А. Буць -
кий, Л. Ентліс, П. Козицький, Н. Пруслін. Те са ме стосувалося художни-
ків: крім В. Шкляєва запрошували А. Пет рицького. 

Плани були грандіозні. Початок — дуже вдалий. Всі чекали на по -
дальше оновлення колективу й готувалися до другого сезону, в афіші
якого фігурували: «Лісова пісня» Лесі Українки, «Земля» Переця
Маркіша, «Патетична соната» М. Куліша, «Яблуневий полон» І. Дніп -
ров ського, «Невідомі солдати» та «Коммольці» Л. Первомайського,
«Шпана» В. Ярошенка, «Матроси з Каттаро» Фрідріха Вольфа. 

Смирнови працювали з В. Шкляєвим одразу над двома прем’єра-
ми: «Вячеком» Остапа Вишні та «Справою честі» І. Микитенка. На той
момент художник встиг поставити з Є. Коханенком «Кадри» І. Ми -
китенка, а з Д. Ровинським — «Запорожця за Дунаєм» Гулака-Арте -
мовського у переробці Остапа Вишні, діставши схвалення за чималу
фантазію й дотепність передусім останньої роботи. Перспективи зда-
валися якнайкращими. Однак другий сезон до кінця дограти не дали:
театр закрили. 

Це був період згортання політики «українізації». Звинувачень
в «буржуазному націоналізмі» не уникли тисячі діячів національної
культури не лише з числа митців дореволюційної доби, а й представ-
ники авангардного мистецтва, яким закидали відрив від мас, «форма-
лізм». Невдовзі частішають випадки вживання через кому слів
«націоналізм» та «формалізм», до яких з другої половини 1930-х років
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додався нищівний «фашизм». На початок 1930-х репресивне колесо
ще не встигло надто розкрутитися, але в ленінградському театраль-
ному житті дуже симптоматично виглядала історія з авторською забо-
роною постановки «Справи честі» мовою оригіналу в «Жовтні»
на користь її постановки російською мовою у Великому Драматич но -
му театрі (БДТ)4. Нарком освіти України Микола Скрипник вважав
слуш ною постановку українською мовою, а І. Микитенко — ні. Тим
часом на «Жовтень» почали тиснути з усіх боків: критикували в пресі,
«проробляли» на різного роду партійних і профспілкових нарадах,
затримували виплати коштів на зарплати й нові постановки.
Нарешті, арештували й засудили до заслання Д. Ровинського. 

Про дату його смерті — 1942 рік — дізнаємося з бібліографічного
довідника «Мистецтво України» (1997). Тим самим роком визначає час
смерті Леся Курбаса Ю. Бобошко у першій монографії, присвяченій
митцеві (1987). У надто багатьох джерелах історії української культу-
ри тих літ знаходимо сакраментальну дату — другий рік війни. Лише
останні чверть століття цю «помилку» намагаються виправити окре-
мі дослідники. Так, про долю колишнього директора «Жовтня» дізнає-
мося з монографії Н. Кузякіної «Театр на Соловках», спочатку видану
англійською у «Harwood Academik Pablishers» (1995), а потім — росій-
ською (2009). Там, серед іншого, наводяться спогади колишнього
в’язня Ігоря Викентьєва: «Когда на Анзере появился режиссер
Александр Степанович Курбас […] и затеял спектакли, я пошел к нему.
У него был помощник, тоже человек театра, Дмитрий Ровинский.
Вдвоем они делали нас театральными людьми. Весной 37-го года,
к юбилею Пушкина, мы поставили «Скупого рыцаря» [46, 153]. Н. Кузя -
кіна вважала трагедію Пушкіна останньою театральною роботою Леся
Курбаса та Д. Ровинського, здійсненою в переддень розстрілу обох
українських митців. 

Про долю їхнього учня й колеги В. Шкляєва після закриття
«Жовтня» 1932 року нічого не відомо: про жодну виставу, хоча б про
намір її здійснити в Ленінграді, чи деінде. За чутками, він загинув
у блокаді 1942 року. Втім, можливо, життя одного з кращих учнів
В. Меллера скінчилося не так, не там і не тоді…

Колишня друга половина дуету В. Шкляєв — М. Симашкевич
наприкінці 1920-х років полишає «Березіль» щоби стати художником
Одеської кінофабрики. 

Можливо, це була «втеча». Багато хто з березільців подався у інші
театри, міста, республіки. Чимало їх опинилося у кіно. Шукав себе,
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місця своїм талантам поза театром і В. Меллер. Лесь Курбас після того,
як його 1933 року вигнали з «Березоля», на запрошення Соломона
Міхоелса поїхав до Єврейського театру в Москву. Та його це не врятувало. 

М. Симашкевич — перша українська жінка-театральний худож-
ник — з 1931 по 1935 рік працювала на студії ВУФКУ, паралельно здійс-
нивши кілька постановок в Одеській держдрамі, яка на той момент
була не в кращій формі. Відтоді, коли Ю. Смолич розлого й дуже кри-
тично окреслив її творчий стан, спливло три роки, мало що змінив-
ши: «Виробничий принцип не дозволив театрові розвинути творчу,
на нові мистецькі шукання зорієнтовану роботу, і він мав продовжу-
вати ті мистецькі традиції, з якими розпочав перший свій сезон, лиш
заглиблюючи їх та удосконалюючи. Тому й виступає він сьогодні
не як театр нових — своїх — прийомів художньої інтерпретації та пе -
ретворення, а лиш як адепт тих художніх течій і рухів, що відбували-
ся й відбуваються у вчорашньому й сьогоднішньому житті України
і Росії» [47, c. 38–39]. Направду, під цю характеристику тоді багато хто
підпадав: ідеологічні шори, естетичні обмеження, відсутність послі-
довної експериментальної роботи, нехтування фаховим навчанням
гальмували розбудову національної сцени. 

На час одеського дебюту М. Симашкевич колектив працював без
художнього керівника, відповідно — без конкретної мистецької про-
грами. Недаремно, з причин, на які вказував ще Ю. Смолич, більшість
її спектаклів виявилися «принагідно-випадковими», не лишили по со -
бі помітного сліду. Три — постали у співпраці з Д. Шклярським, знай-
омство з яким, вочевидь, відбулося на знімальному майданчику
«Коліївщини», де останній грав одну з ролей. Спершу вони поставили
«Ету» Софії Левітіної (1931), наступного року — «Абати та вельможі»
за Вольтером та «Дівчата нашої країни» І. Микитенка. 

Найпомітнішою постаттю поміж режисерів, з якими вона тоді
працювала, був Володимир Вільнер. Їхнім зусиллям на одеському
кону з’явилися персонажі «Слуги двом панам» Гольдоні (1932). Тоді
їй посприяла непогана обізнаність у естетичних принципах commedia
dell’arte, вдалі спроби їхнього практичного застосування ще у бере-
зільських виставах. 1934 року, коли актор Юрій Шумський захотів
вдруге спробувати сили в режисурі, обравши для цього «Приборкання
сварливої» Шекспіра, й звернувся до М. Симашкевич, їй знову прислу-
жився попередній досвід. Цього разу — робота над «Жакерією».
Недаремно у одеській виставі знайшлося місце для компактних і ви -
разних архітектурних деталей, за допомогою яких відбувалася швид-
ка зміна епізодів і тим трансформувався простір. Але тепер художни-
ця могла їх розмістила на поворотному колі, відсутньому в Києві. 
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Відомо про ще дві її роботи — 1933 та 1935 років: «Чудесний сплав»
Володимира Кіршона й «Вільні фламандці» за «Тілем Уленшпігелем»
Шарля де Костера. Постановниками обох були Я. Возіян та Д. Пихтін.
У її згадках виникає також «Сава Чалий», над яким вона ніби працю-
вала з І. Юхименком, але брак інформації не дозволяє брати її тверд-
ження на віру. Не можна, звичайно, виключати, що роботу не було
доведено до кінця через переїзд М. Симашкевич до Києва. Там до по -
чатку війни вона працювала лише на кінофабриці. 

Лише після звільнення Києва на короткий час відновлюються
її контакти з театральним колективом — столичною музкомедією.
Втім, січень 1945 року М. Симашкевич зустрічає на посаді головного
художника Івано-Франківського обласного драматичного театру. І з
цьо го моменту до кінця життя пов’язує з ним свою долю. Про основ-
ний корпус її постановок за майже двадцять літ (до середини 1960-х
років) довідуємося з переднього слова каталогу персональної вистав-
ки: «На Вкраїні милій» Івана Чабаненка, «Назар Стодоля» Тараса
Шевченка, «Дай серцю волю» Марка Кропивницького, «Під каштана-
ми Праги» Костянтина Симонова, «Суєта» Івана Карпенка-Карого,
«Про тих, хто любить» Павла Антокольського, «Марія Тюдор» Віктора
Гю го, «Родина щіткарів» Мирослава Ірчана, «Вій, вітерець» Яніса Рай -
ніса, «Езоп» Гільєрме Фігейреду, «Шалені гроші» Олександра Островсь -
ко го, «Устим Кармелюк» Олексія Суходольського, «Шельменко-ден-
щик» Григорія Квітки-Основ’яненка. 

Назви є. Але що відомо про самі вистави? Хто і як їх ставив? Яким
було творче обличчя колективу? Нарешті, — що відбувалося зі сценог-
рафічною культурою за відсутності ознак «режисерського театру»?
І що тоді лишається сценографу, а тим більше, представнику школи
В. Меллера?

Означена проблема потребує прискіпливої уваги дослідників укра-
їнського театрально-декораційного мистецтва, адже й нині ми не маємо
відповідей на це принципове питання, сутнісно важливе для ро зуміння
долі національного мистецтва, а не лише окремих мистецьких доль. 

Повертаючись до М. Симашкевич, спробуємо хоча б ескізно окрес-
лити її тодішнє життя. Енергійна і творчо відповідальна людина, вона
з року в рік знайомила публіку зі своїми роботами, і не лише теат-
ральними. Перейнявши від своїх вчителів інтерес до педагогічної
праці, багато літ навчала молодь у студії образотворчого мистецтва.
Цілком закономірно, що «роботи її учнів щорічно експонувалися на
виставках дитячого малюнку в Києві, Москві та на різних міжнарод-
них виставках — в Лондоні, Делі, Токіо. Її вихованці навчаються в се -
редніх і вищих мистецьких закладах нашої країни» [2, с. 7]. 

• 215 •

М и с т е ц ь к а  д о л я  і  д о л я  м и с т е ц т в а .  Ч а с т и н а  п е р ш а



Свій педагогічний хист вона успадкувала у талановитих вчителів.
Не одна вона. На засадах школи В. Меллера, в надрах березільської
культури зростали митці з розвиненим почуттям відповідальності
перед своєю творчістю і за свою творчість. Тож у її оточенні завжди
були ті, хто вважав своїм прямим обов’язком впливати на розвиток
естетичних смаків публіки, особливо дітей, готуючи їх до майбутньої
зустрічі з «дорослим» театром. У злагоді з цією суто березільською
рисою вдачі, М. Симашкевич, як, приміром, Любов Гаккебуш чи З. Пі -
гу лович, ініціювала створення лялькового театру. Л. Гаккебуш зроби-
ла це колись на Донбасі, З. Пігулович — у Черкасах, Умані, Полтаві,
Чернігові. М. Симашкевич — в Івано-Франківську, заснувавши його
рідкісний для України різновид — театр тіней. 

Заповіт лишатися художником, зберігати відданість мистецтву
будь-що — ось її головний спадок, такий органічний для культури,
котру вона представляла. У «Слові про митця», надрукованому через
рік після смерті В. Меллера, міститься заклик дослідити й осмислити
його грандіозний досвід, що є виявом глибокого розуміння М. Си -
машкевич місії Вчителя. Для неї була незаперечною колосальна роль
березільської школи — школи В. Меллера — у тому творчому злеті,
який визначив усе, чим міг пишатися український театр ХХ століття.
Врешті, вона сама — його частка — розділила власну долю з долею
національного мистецтва, зробивши на цій ниві більше, ніж можна
про це розказати з першого разу. 
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Анотація. Єрмакова Наталя Петрівна. Мистецька доля і доля мистецт-
ва. Частина перша. Статтю присвячено становленню режисерського театру
і сценографічної культури України. Зауважуються окремі моменти діяльності
творчих шкіл, їхній вплив на українське мистецтво ХХ ст. Всі ці процеси розг-
лянуто через мистецький шлях Майї Симашкевич. 
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моменты деятельности творческих школ, их влияние на украинское искусство
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Summary. Natalia Yermakova. Art Fate And The Fate of Art. Part One. 
The article deals with formation director theatre and stage design culture in Uk -

raine. The research includs valuable facts about art schools activities and their im -
pact on Ukrainian art of XX centure. All this processes are shown by Maya Sy mash ke -
vich’ artistic life. 

Keywords: Maya Symashkevich, Vadym Meller, design culture in Ukraine.
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Всеволод Мейєрхольд якось розповідав своїм учням про намір на -
писати маленьку книжечку, підручник режисури, каталог театральних
прийомів — тих, на які і сам він, і його колеги, і його попередники спи-
ралися у своїй практиці. Щоправда, коли йому й справді за пропонували
написати посібник з режисури, відмахнувся: «Неви гід но! Це буде надто
тоненька книжечка, адже виклад основних прийомів режисури не по -
требує багато місця». Щодо вигоди майстер, звісно, пожартував; прав-
да полягала в іншому: забагато клопоту потребує створення коменто-
ваного каталогу інструментів і прийомів мислення й укладання
системи у будь-якій галузі, а надто у галузі, в якій здебільшого пану-
ють думки про думки, на що звертав увагу ще Іван Франко: «Тепер
люди більше займаються толкуванням толкувань, чим толкуванням
самої речі; більше вузликів на вузликах, чим на самих предметах;
ми те тільки й робимо, що пояснюємо одні одних; аж кишить комен-
таріями на авторів, аж рвуться всі за ними. Головна і найважніша на -
ука нашого віку чи ж не є наука розуміння учених?»

Потреба у появі подібної праці, котра б розповідала про інстру-
менти мислення і способи їх використання, визріла давно — і не лише
у галузі режисури. Таку саму проблему, і набагато гостріше, відчува-
ють ще доволі молоді, сказати б, неповнолітні науки — мистецтвоз-
навство і культурологія, котрі також потребують створення свого кор-
пусу — рухливого, шарнірного, гнучкого, в якому було би зібрано
і структуровано наявний інструментарій дисциплін.

Цією проблемною ситуацією, в якій опинилися культурологія
і мистецтвознавство, і не лише у соціальному вимірі, вочевидь
і спровоковано появу навчального посібника, у якому «вперше уза-
гальнено методологічні, методичні й технологічні особливості науко-
вих досліджень із культурології та мистецтвознавства», і який є «ло -
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гічним продовженням підручника “Організація та методика науково-
дослідницької діяльності” (В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко), який нині
перевидано декілька разів».

Констатуючи «кризовий стан науково-методологічної проблема-
тики» у галузі культурології і мистецтвознавства, автори роблять ви -
сновок про те, що «методологічно забезпеченою можна вважати на -
укову спеціальність “музичне мистецтво”, інші наукові спеціальності
“театральне мистецтво”, “кіномистецтво, телебачення”, “образотвор-
че мистецтво”, “декоративно-прикладне мистецтво”, “дизайн”, “хо ре -
о графічне мистецтво” ще перебувають на етапах свого теоретично-
методологічного самовизначення».

На жаль, спростувати цей висновок, навіть посилаючись на мо -
лодість самих дисциплін, важко.

Однак і стратегії науковців в умовах кризи істотно відрізняються:
одні отримують у мутній водичці преференції, інші — меланхолійно
очікують на героя, який, можливо, змінить ситуацію на краще, що,
врешті, вказує на занепадницький тип культури, котра сформувала
обидва типи поведінки.

Поряд із цим існує й інша стратегія — її спрямовано на зміни,
бодай на підконтрольній території.

Цієї стратегії дотримуються й автори навчального посібника,
який «є першою спробою аналітичного узагальнення й осмислення
парадигмальних засад культурологічних і мистецтвознавчих дослід-
жень, адаптації системи філософських (універсальних) загальнонау-
кових та конкретно наукових (спеціальних підходів) і методів
до ««предметного поля»» культурології й мистецтвознавства».

Припускаю, що імпульсом до написання цієї праці було роздрату-
вання авторів — у зв’язку з сотнями, а може, й тисячами праць, в яких
здійснюється глибокодумне переливання із пустого в порожнє, жонг-
лювання гаслами, неймдропінг або, послуговуючись комп’ютерним
сленгом, назвемо це творенням спаму, фейків, флеймів, флуду й ін -
шого квазікультурного шуму.

А неоголошеною метою — бажання придушити інформаційний
шум, інколи свідомо організований, підпертий традиціями, забобона-
ми, аксіомами й авторитетами класиків, щоб виокремити з нього бо -
дай кілька бітів інформації і наповнити ними канали наукового спіл-
кування, припускаючи можливість різних концептуальних підходів
і віддаючи перевагу поліпарадигмальності, міждисциплінарності
й інтердисциплінарності.

Натомість оголошеною метою є «вироблення нового знання»,
тобто «відповіді на декілька запитань, які схематично можна зобра-
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зити таким чином: Що? Скільки, чому, яке, як?». А також відповіді
стосовно способів виконання: «Як зробити? — на це запитання надає
відповідь методика».

У першому розділі «Специфіка науково-дослідницької діяль-
ності» подано підрозділи «Поняття про науку» (наукова ідея, гіпотеза,
закон, поняття, судження, умовивід, теорія, наукова концепція, кон-
цептуальність, науковий факт), «Наукова комунікація» і «Наукова
шко ла», в якому, дотримуючись принципу поліпарадигмальності,
автори пропонують можливість різних точок зору стосовно визна-
чення меж наукових шкіл. Серед ознак, які вирізняють наукову школу
автори називають «дослідницьку програму, яку дотримує науковий
колектив», що відрізняє її від наукового напряму, «в якому можуть
працювати ті, хто мають різні точки зору і пов’язані лише професій-
ними стосунками». Підставою для фіксування існування наукової
школи автори вважають мінімальний цикл: засновник школи (лі -
дер) — його послідовник — учні послідовника.

У другому розділі «Методологія культурологічного досліджен-
ня» розглянуто базові поняття методології науки (науковий підхід,
метод наукового дослідження, методологія, технологія), запропонова-
но також визначення методології культурології: «комплекс інтелекту-
альних моделей, академічних традицій, пізнавальних підходів
та методів, які групуються навколо концепту ««культура»». Виходячи
з уявлення про культуру як метаоб’єкт, який може бути як об’єктом,
так і предметом дослідження, а також про три моделі розуміння
культурології (культурологія як метанаука, культурологія як між-
дисциплінарне знання, культурологія як пограничне знання) і різні
версії культурології (семіотична — Ю. Лотман; літературознавча —
С. Аверинцев, М. Гаспаров; діалогічна — В. Біблер; історична — Л. Бат -
кін, А. Гуревич; структурно-функціональна — В. Топоров; та ін.), авто-
ри розрізняють два напрями культурології — гуманітарну культу-
рологію (вивчення внутрішніх закономірностей і структур культури
в її різних представницьких варіантах: література, мистецтво, мова,
міфологія, релігія, ідеологія, мораль, наука) і соціальну культурологію
(базується на об’єктивному й аналітичному ставленні до життя сус-
пільства) і роблять висновок про «м’які» та «ситуативні» методології,
притаманні культурології. Виходячи з цих особливостей, автори виок-
ремлюють різні підходи (історичний, історико-системний, історико-
порівняльний, історико-генетичний, системний, структурний, функ-
ціональний, структурно-функціональний, системно-діяльнісний,
ак сіо логічний, антропологічний, феноменологічний, герменевтич-
ний, компаративний, психоаналітичний, семіотичний, синергетич-

• 222 •

О л е к с а н д р  К л е к о в к і н



ний, інституціональний, культурологічний, соціокультурний, пізна-
вальний або когнітивний, соціологічний, термінологгічний, комуні-
кативний, інформаційний, цивілізаційний (біосферний, циклічний),
фу турологічний, гендерний, типологічний, біографічний і просо по -
гра фічний, теологічний) і групи методів культурології:

– описові методи вивчення культури (надають можливість пере-
рахувати окремі елементи й прояви культури — наприклад, звичаї,
вірування, види діяльності);

– антропологічні (ґрунтуються на тому, що культура є сукупністю
продуктів людськолї діяльності, світом речей, що конфронтують при-
роді);

– ціннісні (культура є сукупністю духовних і матеріальних ціннос-
тей);

– нормативні (смисл культури — норми і правила, що ре гламен -
тують життя людей);

– адаптивні (культура — властивий людям спосіб задоволення
потреб, особливий вид діяльності, за допомогою якої вони пристосо-
вуються до природних умов);

– історичний (культура є продуктом історії суспільства і розви -
ваєть ся завдяки передачі досвіду, якого набуває людина, від по -
коління до покоління);

– функціональний (характеризує культуру через функції, які вона
виконує в суспільстві, розглядає насамперед єдність і взаємозв’язок
цих функцій);

– семіотичні (культура — система знаків, що використовуються
суспільством);

– символічні (акцент на використанні символів у культурі);
– герменевтичні (головний метод вивчення культури в множині

текстів, які інтерпретуються й осмислюються людьми);
– ідеаційні (культура — духовне життя суспільства, ідеї та інші про -

дукти духовної творчості, які накопичуються в соціальній па м’я ті);
– психологічні (зв’язок культури із психологією поведінки людей);
– дидактичні (розглядають культуру як те, чого людина навчила-

ся, а не успадкувала генетично);
– соціологічні (пропонують вивчати культуру як фактор організа-

ції громадського життя, сукупність ідей, принципів, соціальних інсти-
тутів, що забезпечують колективну діяльність людей).

Серед конкретно наукових (спеціальних) методів культурологіч-
них досліджень автори виокремлюють метод реконструкції культур-
них полів, метод моделювання, соціокультурний історико-генетич-
ний метод, метод культурогенезу, метод мозаїчних реконструкцій,
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метод культуральної класифікації, метод соціокультурних спостере-
жень, метод соціокультурної рефлексії, а також за метою первинні,
вторинні і верифікаційні методи, і за способом реалізації — логіко-
аналітичні, візуальні й експериментально-ігрові.

У цьому ж розділі подається базове для культурології визна-
чення «культури»: багаторівнева ієрархічна система, яка складаєть-
ся з трьох відносно самостійних підсистем: Природа, Людина
і Суспільство, кожну з яких можна дослідити як культурний феномен.

Третій розділ присвячено теоретико-методологічним засадам до -
слідження мистецтва, в якому виокремлюють основні напрями мис-
тецтвознавчих досліджень («традиційний» — поєднання інтуїції до -
слід ника з позитивним знанням; соціологічний — дослідження
проб лем організації художнього життя; формально-аналітичний —
проблеми поетики, формотворення; структурно-семіотичний — ви -
ко ристання методів дослідження мови мистецтва; культурологіч -
ний — виявлення соціокультурних основ художньої творчості), пода-
ють класифікацію основних методів мистецтвознавства
(порівняльно-історичний, порівняльно-зрівняльний, історико-типо-
логічний, історико-генетичний, історичний взаємовплив, стильовий)
і підходів (комплексний, системний, інформаційний, герменевтич-
ний, компаративний, культурологічний, соціологічний, психоаналі-
тичний, семіотичний, біографічний, синергетичний, іконо логічний,
формальний, рефлексивний, атрибутивний).

Четвертий, найбільший розділ посібника присвячено «Мето до -
ло гії і методам музикознавчого дослідження», що не видається надто
обґрунтованим і порушує в цілому гармонійну структуру праці. Хоча,
по правді сказати, від дисонансів і синкоп користі буває подеколи
більше, ніж від надто гладеньких гармоній, про що маю намір сказати
нижче.

П’ятий розділ зосереджено на «Самобутності наукових шкіл
культурологічного і мистецького спрямувань». Зміст цього розділу
кореспондується з першим розділом, однак, усвідомлюючи,
що «розробка загальної класифікації науково-мистецьких шкіл
є одним із провідних, але недостатньо розроблених теоретичних на -
прямів мистецтвознавства», автори посібника висувають у цьому роз-
ділі додаткові, сказати б, прагматичніші, ніж у першому розділі кри-
терії, адекватніші сучасній культурній ситуації в Україні: «коли
певний учений підготував 10-20 докторів і кандидатів наук, то це є
свід ченням продуктивності його наукової школи», «офіційне (держав-
не) визнання лідера наукової школи»; «посади лідера наукової школи
та його учнів», «громадське визнання» тощо. Крім того, окреслюється
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також поняття «науково-мистецька школа»: «її фундатор необов’яз-
ково має бути визнаним ученим у певній сфері», «будучи дійсним
митцем (творцем), він активно сприяє розробці наукових досліджень
своїх учнів і прибічників, активізує їхній вступ до аспірантури
та докторантури, ознайомлює з власними творчими здобутками»;
«науково-мистецька школа — це не поєднання освіти, науки, худож-
ньої творчості, а той потенціал внз, який забезпечує набуття суспіль-
ного визнання статусу фундатора та лідера в культурологічній
і мистецтвознавчій сферах знань для всіх інших навчальних закла-
дів…» На відміну від першого розділу, де поняття «наукова школа»
аналізувалося з опорою на метод, тут висувається ознака, котра біль-
ше відповідає реаліям сучасного наукового життя в Україні.
Атрибутами, які характеризують науково-мистецьку школу, запро-
поновано вважати: назву науково-мистецької школи, об’єктивну
характеристику засновника (фундатора) школи, науково-творчу і пе -
дагогічну доктрину (проблему) та ін. 

Останні підрозділи розділу присвячено «виконавській школі
та її специфічним ознакам», «характерним ознакам акторської
і режисерської шкіл» (специфічні ознаки яких подано за А. Ба ка нур -
ським) і «переліку загальнонаукових підходів і методів, які викорис-
товуються в театрознавчих дослідженнях (системно-діяльнісний,
інформаційний, феноменологічний, теологічний, гендерний, інститу-
ціональний, етнографічний та ін.)».

Завершується праця короткою Післямовою і Списком рекомен-
дованої літератури, в якому представлено вісімдесят джерел — зде-
більшого українських авторів.

Потреба у появі подібних праць (культурнологічних і мистецт-
вознавчих словників, праць з питань методології дослідження куль-
тури і мистецтва тощо) визріла давно, про що свідчить зокрема низка
досліджень Інституту проблем сучасного мистецтва Національної
академії мистецтв України, присвячених історії аркітектурознавства,
театрознавства тощо. Потужні видавничі кроки у цьому напрямі здій -
снює Львівський національний університет імені Івана Франка,
де 2008 ро ку видрукувано переклад праці К. Бальме «Вступ до театроз-
навства», 2013 року — навчально-методичний посібник «Основи на -
укових досліджень» саме для студентів факультету культури і мис-
тецтв (Р. Крохмальний, М. Гарбузюк, Н. Демчук, Ю. Медведик) та ін.

Поява кожної нової праці у цьому контексті додає до загальної
скарбнички наших знань про культуру і мистецтво щось своє.

Колись Георгій Олександрович Товстоногов зауважив — жартома,
звісно: «Задум — це те, що можна вкрасти». Те саме сказати і про
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задум у науковій діяльності — задум дослідження, навчального посіб-
ника теж можна поцупити або, висловлюся обережніше, запозичити.

Відтворення структури навчального посібника та його розлоге
цитування (методи, напрями тощо) здійснено автором цих рядків сві-
домо — з огляду на те, що, видрукувана накладом 300 примірників,
праця навряд чи дійде до кожного, кому вона потрібна. Отож, є нагода
запозичити той мінімум, який, не порушуючи авторського права,
дозволяє відтворити рецензія.

Будь-якій праці можна закинути що завгодно — принаймні від-
сутність відповідей на питання, котрі цікавлять конкретного читача.
Адже, писав Володимир Перетц, «найпростіший спосіб критики —
говорити не про те, що є у книзі, а про те, чого в ній нема». Тому, про-
понував Віктор Ярхо, «шукаймо у трагедії те, що у ній написано, а не
те, чого в ній нема». А ще дотепніше з цього приводу висловився Джон
Кейдж: «Люблю те, що є, бо інакше, якщо любиш те, чого не маєш,
стаєш нещасним». Адже охопити у межах визначеного навчальними
планами обсягу годин усі теми — неможливо. І головне — слід радше
дякувати колегам, які, наважившись охопити всі мистецтвознавчі
спеціальності, здійснили потужну провокацію, показавши, який
вигляд мають «“театральне мистецтво”, “кіномистецтво, телебачен-
ня”, “образотворче мистецтво”, “декоративно-прикладне мистецтво”,
“дизайн”, “хореографічне мистецтво”» з погляду культурології.

Більше того, провокативність цієї праці має безперечно конструк-
тивний характер, адже примушує мистецтвознавців замислитися про
те, чому, скажімо, у музикознавстві існує «інструментознавство»
й «органологія», а у театрознавстві аналогів подібним дисциплінам
не існує, чому у музикознавстві «музичну літературу» відокремлено
від «історії виконавського мистецтва», а у театрознавстві драматургія
і все, що пов’язано з минулим, і досі охоплюється поняттям «історія
театру»; чому у музикознавстві виокремлено у самостійні дисципліни
«нотографію», «музичну акустику», «музичне джерелознавство», «му -
зичну палеографію», «музичну бібліографію», а у театрознавстві «дже-
релознавство», «історіографія», «археографія» і досі сприймаються
як байстрюки (цю проблему гостро усвідомлював Р. Пилипчук, філо-
лог за освітою, який на конференції «Сучасний стан українського мис-
тецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку» виступив із до -
повіддю «Джерелознавство історії українського театру — вчорашній
день традиційного театрознавства?»). Адже самовизначення науки —
це не лише окреслення власного об’єкта дослідження, а й диференціа-
ція підходів до нього. Припускаю, що провокативна складова праці
посилилася б іще більше, якби, крім методології музикознавства, було
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залучено методологію літературознавства, котра вплинула на форму -
ван ня методології аналізу більшості наративних мистецтв (театр,
кіно, хореографія).

Провокативним видається і лише зовні мирне сусідство в одній
книзі, під однією обкладинкою, двох спеціальностей — культурології
і мистецтвознавства, межа між якими на практиці подеколи буває
настільки тонкою і скандальною, що створює передумови для поши-
рення спекулятивних псевдонаукових текстів. Звісно, це не закид
авторам, навпаки, подяка за створення цього зіткнення, котре, мож-
ливо, змусить і культурологів, яких із кожним днем стає все більше,
і мистецтвознавців, яких стає все менше, замислитися про межі своєї
спеціальності, про причини злету одних дисциплін і занепаду інших.

З огляду на попит, який мають і матимуть подібні праці серед сту-
дентства старших курсів і здобувачів наукових ступенів, припускаю,
що навчальний посібник після виходу першого видання, буде переви-
дано — можливо, неодноразово. І у цих перевиданнях, якщо дозво-
лить обсяг, фінансові можливості, навчальні години і т. ін., можливо,
буде:

– для кращого уявлення про структуру праці, отже, про структуру
понять, на яких базується її апарат, буде створено багаторівневий
Зміст, який включатиме не лише розділи і підрозділи, а й параграфи,
що істотно полегшить сприйняття як загальної концепції праці,
так і навігацію;

– переконливіше збалансовано співвідношення між музикознав-
ством й іншими мистецтвознавчими дисциплінами (приміром,
в історії українського театрознавства був І. Франко, котрий чималу
увагу приділяв саме питанням методології, а у першій половині ХХ ст.
значний внесок саме у розвиток методології театрознавчого дослід-
ження було здійснено В. Перетцем, П. Руліним, Б. Варнеке, К. Копер -
жинсь ким та іншими істориками українського театру);

– виправлено дрібні друкарські помилки або стильові неоковир-
ності на кшталт такого «історія атрибуції розпочинається в ХІХ ст.
з праць Дж. Вазарі» (с. 202);

– доповнено Список літератури — зокрема, видрукуваними
в Україні працями з історії архітектурознавства, театрознавства
та інших мистецтвознавчих спеціальностей;

– знайдено місце для мистецтвознавчої критики, котра, межуючи
з журналістикою й імітуючи мистецтвознавство в його класичному
вимірі, сприяла перетворенню академічної науки на партійну крити-
ку, повернену у минуле. Адже «етап теоретично-методологічного са -
мовизначення», на якому перебуває сьогодні більшість мистецтво -
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знавчих дисциплін, значною мірою саме тим і зумовлено, що, скажі-
мо, театрознавство впродовж останніх ста років мусило балансувати
між партійною критикою і науковою дисципліною; сьогодні ж воно
все гостріше усвідомлює іншу потребу — в очищенні від різно маніт -
них нашарувань, у тому числі й культурології, котра також має свій
спекулятивний вимір.

Саме тут, на думку автора, резерв реактуалізації мистецтвознав-
ства, принаймні театрознавства — в опануванні досвіду академічної
школи: не лише у читанні текстів, а й у прискіпливому аналізі, кри-
тичному осмисленні не лише історії театру, а й історії історії театру,
отже, вкарбовування (imprinting) методів історіописання І. Франка
і В. Перетца, О. Кисіля і П. Руліна, М. Возняка і В. Рєзанова, Д. Анто но -
ви ча і М. Вороного, С. Чарнецького і Г. Лужницького, І. Піскуна і Я. Ма -
монтова, Ю. Бобошка й А. Драка, Ю. Станішевського й А. Баканур сь ко -
го, Р. Пилипчука і ще багатьох інших істориків театру, праці яких
ут ворюють загальне поняття українське театрознавство, тобто, істо-
ріографія театру.

Гарною є та наукова праця, з якої читач робить виписки,
на сторінках якої залишає «галочки», а саму книжку кладе чи то на ро -
бочий стіл, чи то на тумбочку при ліжку. 

Вициганивши ще «теплий», з друкарні, примірник цієї праці
в одного з її авторів і порозставлявши цих «галочок» ледь не на кож-
ній сторінці, бувало, й не одну, я поклав її на стіл поряд із комп’юте-
ром, розраховуючи, що користуватимуся нею довго — незважаючи
на те, що із плином часу запитання, звернені до культури, змінювати-
муться — одні з них втрачатимуть актуальність, інші, нецікаві вчора,
несподівано ставатимуть актуальними. І сподіваючись, що поряд
із цією працею ляжуть інші — появу яких вона спровокує, й автори
яких сконцентрують свою увагу на вузьких проблемах, окреслених
у цій книзі — на методології досліджень окремих мистецтвознавчих
спеціальностей, на окремих методах, наукових і мистецьких школах
й усіх інших проблемах, до роздумів над якими закликає ця праця.

У першому розділі навчального посібника автори зазначили,
що «спроба підсумувати різні визначення і розуміння культури, здійс-
нена А. Кребером і К. Клакхоном у 1952 р. в монографії “Культура” реа-
лізувалася в просте угрупування 180 різних дефініцій». Те саме можна
сказати і про театр, і про інші види мистецтва, де кількість визначень
вже на той час вимірювалася, мабуть, тисячами. Однак відтоді, як бу -
ло підраховано ці дефініції, з огляду на світоглядні зміни (постмодер-
нізм), на Лінгвістичний і Перформативний повороти, на Другу рефор-
му театру, на народження театру абсурду і т. ін., кількість визначень
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культури та методів її дослідження безперечно зросла і зростатиме
й далі, подеколи радикально заперечуючи напрацювання попередни-
ків. Ці визначення будуть викликати дискусії і спротив з боку опо-
нентів, але саме це і є ознакою руху, адже поліпарадигмальність, між-
дисциплінарність й інтердисциплінарність, оголошені авторами цієї
праці на початку, аж ніяк не заперечують ні дискусії, ні о дночасного
співіснування найрізноманітніших точок зору — і на культуру, і на
мистецтво.

Найголовніше ж, з точки зору автора цих рядків, те, що не декла-
ровано, однак на що спрямовано рецензовану працю — щоб культу-
рологія і мистецтвознавство впливали на статус культури в Україні
і допомогали в усвідомленні — навіть керівними органами культури,
що культура — це не лише та куценька ділянка, якою вони «керують»,
це не розгалужена система «комунальних підприємств» (театрів,
музеїв і т. ін.), але, за визначенням авторів, багаторівнева ієрархічна
система, яка складається з трьох відносно самостійних підсистем:
Природи — Людини — Суспільства. У центрі її перебуває Людина, без
якої ні музеї, ні театри, ні найкращі книжки — нічого не варті.
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«Антропос аптерос» — спешащий
Бог весть куда, прямоходящий, 
Полуразумный человек —
Веками продолжает бег
По лабиринту. Но в трехсотый
Раз у того же поворота
Тропы вдоль рощи тех же лип
Он понимает, как он влип.
Не лабиринт ли эта штука?
И все ж, как учит нас Наука,
Найди вопрос — найдешь ответ.
Вопрос: есть выход или нет?… 

У. Х. ОДЕН. Лабиринт
(пер. с англ. В. Топорова)

В 2015 в Модиине (возведенном в 1993 в молодом израильском горо-
де, объединенном в 2003 с Маккабим-Реут) состоялся скульптурный сим-
позиум, условия которого требовали непременного использования
художниками разного цветового спектра местного мраморовидного
доломита. Именно там увидела свет полихромная ланд  шафтная компо-
зиция Юрия Мацкина «Осень — Цвет», визуализирующая истлевший
дубовый листок и собственно желудь давними символами широкого
ассоциативного ряда (простирающегося от архаичных мифов, где дуб
посвящался Зевсу, или памятного со школьной скамьи лермонтов-
ского «дубовый листок оторвался от ветки родимой», до вполне науч-
ных определений циклов онтогенеза, включая дендрологический,
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и даже до хромо-акустических аналогий с музыкальной эстетикой
А.Кирхера). При всем том, особенностью данной ландшафтной
скульптуры есть изящная игра с таинством мистерии жизни, более
того: мысль автора интерпретирует развитие генетической инфор-
мации реплицированных живых организмов с самоиронией, заста-
вляющей вспомнить размышления Анри Бергсона о трансформации
значительности вещей и многих жизненных драм в комедию, стоит
лишь бесстрастно взглянуть со стороны на этот мир, на себя. Со -
ответ ствен но, мы не ошибемся, если усмотрим за семантической
вселенной этой ландшафтной композиции автобиографический
контекст, сформулированный Мацкиным предельно просто: «… идея
понятна: сна ча ла растем, потом засыхаем» [1]. Трюизм артикулиро-
ванной философской константы, будто пропуск в запретную зону,
позволяет нам ретроспективной Одиссеей высмотреть в целостном
времени художника сущностную эссенцию творчества, взблески-
вающую светом известных сентенций, скажем, О. Мандельштама,
счи тающего смерть самого художника высшим заключительным
актом его творчества, либо М. Бахтина, для которого кончина авто -
ра — лишь «фор ма эстетического завершения личности». Обдумы -
вал ли подобные финальные аспекты становления в не-бытии Мац -
кин? Без условно, ведь его отец был живописцем, подвижнически, до
последнего вздоха влюбленным в свое ремесло. Вспоминая отца, об -
раз которого Юрий сохранил и в своей графике, и в скульптурном
портрете, он как всегда кратко сообщал в электронной эпистоле:
«Отец умер в 1996 г. в возрасте 70 лет, рак лёгких. Курил много. Кра -
сил до последнего» [2].

В каталоге, в разделе «О себе», Мацкин с характерной лапидарно-
стью констатирует реперными фразами: «В 7 лет отец привёл меня
в скульптурный кружок Харьковского Дворца пионеров.

С тех пор с большими и небольшими перерывами я учился ле -
пить и рисовать.

В 17 лет я решил попробовать другое дело в жизни и ещё через
5 лет получил диплом инженера-механика дорожных машин.

Ещё 2 года заняла служба в армии в звании инженер–лейтенант
в далёкой Сибири, где зимой –50°С.

Потом я вернулся рисовать и лепить.
Итак, моё художественное образование:
– наблюдение из-за спины отца — он был художник;
– детская скульптурная студия;
– 4 года в вечерней школе рисования при ДК ХЭМЗ;
– 1 год в студии В. И. Ленчина1;

• 231 •

« С н а ч а л а  р а с т ё м ,  п о т о м  з а с ы х а е м » .  Ю р и й  М а ц к и н  



– 5 лет в ХХПИ на отделении скульптуры (Харьковском художе-
ственно–промышленном институте);

– и, конечно, — общение с разными мастерами (А. M. Констан ти но -
польский, П. П. Юрченко), и совместная работа в группах скульпторов.

Я сделал много скульптур — разных размеров, разных материа-
лов, разных форм — реалистических и абстрактных — это диктует
место и время.

Сейчас я живу в Модиине, новом красивом городе в середине Из -
раиля, в середине мира, здесь моя мастерская.

Я преподаю рисунок и скульптуру в народном университете Тель-
Авива и продолжаю искать место для моих новых скульптур» [3, с. 4]. 

Подобную биографическую информацию, только в еще более ску-
пом энциклопедическом стиле, можно найти в Интернете: скульптор
Юрий Рувимович Мацкин (род. 20.01.1951 в г. Харьков) — сын Мац -
кина Рувима Израилевича, живописца (1926 — 1996), обучался в ХХПИ
с 1976 по 1981 у Б. Королькова, В. Воловика. С 1987 — член Харьковской
организации Союза художников Украины, с 1982 — участник респуб-
ликанских, всесоюзных, зарубежных выставок. С 1981 по 1989 работал
на Харьковской скульптурной фабрике Худфонда УССР, в 1989 — вые-
хал в Израиль [4]. Сухая статистика. Между тем нам имеет смысл сле-
довать за ее горизонт, чтобы прочувствовать в произведениях скуль-
птора за естественной динамикой его художественного сознания
учащенное биение тонко чувствующего мир сердца мастера. В самом
деле, если полистать страницы его каталога, заглянуть в Faсebook,
вду маться в его кратко-емкие замечания к фотографиям своих ли,
чужих ли работ, или к старым снимкам-воспоминаниям, наконец,
к фо тографиям, сделанным за время отпуска (причем всегда обращает
на себя внимание очень трогательное отношение к самому дорогому
и любимому человеку — супруге Марине), — то за всеми этими «част-
ностями» проступает чистая искрящаяся аура художника, что, соб -
ствен но, и дарует нам ключи к глубинному пониманию «заколдован-
ного сада» его уникального творческого видения, преисполненного
душевной открытости и непоказной филантропии. И не нужно ника-
ких интеллигибельных искусствоведческих камланий вокруг его
скуль птур, ведь даже вполне научный «индуктивный метод»
Ф. Бэкона, при условии ответственной свободы от посягательств ratio
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на дух якобы «расколдованной природы», позволит абсорбировать
бытийное время-пространство скульптора в текстовую аккумуляцию,
доказывающую правоту М. М. Бахтина в вопросе соотношения
«Искусства и Ответственности». Семантический диалогизм заинтере-
сованного авторского полилога с пространственно-пластическими
структурами композиций буквально манифестируется ландшафтной
и станковой скульптурой Мацкина, который, по-своему рассуждая
об искусстве, фактически констатирует старую озвученную до него
истину: «Целое называется механическим, если отдельные элементы
его соединены только в пространстве и времени внешнею связью,
а не проникнуты внутренним единством смысла. Части такого целого
хотя и лежат рядом и соприкасаются друг с другом, но в себе они
чужды друг другу» [5, с. 3]. К сожалению, сегодня слишком распро-
странилось безучастно поверхностное отношение художников к реп-
ликации дизайнерски облегченных скульптур-знаков. Чтобы избе-
жать пагубной механичности концептуальных игр, убивающих
искусство изнутри, необходимо не просто дискутировать, но всеми
доступными и недоступными способами демонстрировать опасности
культурной энтропии современного общества, уделяя серьезное внима-
ние исследованию альтернативных неформальных позиций адептов
одухотворенного творчества. Этим мотивирована и данная публикация,
анализирующая «эстетический продукт» украино-израильского скуль-
птора в культурологическом аспекте. Что особенно важно в виду того,
что некую трудность для неподготовленного реципиента составляет
иллюзия, в поверхностном свете которой лексический пуризм симпо-
зиумных работ Мацкина можно принять за постмодернистскую зна-
ковость. Но от бесчувственной валовой contemporary-продукции апо-
столов культуриндустрии, имя которым — легион, скульптуры
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Мацкина отличает безусловная полнота смыслов и чувств, вменяю-
щая им статус символов, или аллегорий, т. е. они несут в себе глубо-
кие образно-семантические энергии, когерентные историко-художе-
ственному опыту человечества. И никак иначе, ведь Харьковская
скульптурная школа органично впитала в свою плоть весь спектр
модернистских практик: от французско-британского эксперимента-
лизма начала ХХ века, итальянского импрессионизма и немецкого
натурного веризма до авангардных направлений отечественного
и ми рового наследия. Не удивительно, что далеким эхом в пластиче-
ской манере Мацкина отдаются наработки Леоноры Блох, Бернарда
Кратко, Якова Ражбы, что переплетаются с поисками Россо,
Дуниковского, Бранкузи, Мура, Родена, Деспио, Хепворт, Майоля, Арпа
и прочих мастеров. Коротко говоря, стилистика работ Мацкина пре-
бывает исключительно в сфере модернизма первой половины ХХ ве -
ка, хотя ландшафтная пластика чаще питаема авангардом, то тяготея
к абст рактно-конструктивистским опытам Ермилова, Татлина, Архи -
пенко, супрематизму Малевича, то к бунтарским поискам Пикассо,
Гонзалеса, Миро… (к примеру, любопытно типологическое сродство
скульптуры «Игрушки для взрослых» — Япония, 2001, с «Сюр реалисти -
ческой композицией» Д. Бурлюка; и даже модная в миллениум ажур-
ная металопластика, в случае работ Мацкина, указывает на ее модер-
нистское происхождение столетней давности, как, например, его
скуль птура из металлического прута «Миракль» и «Верблюд» (2006.
Же лезо, полихромия. Aitto, Финляндия), хранящая также прямые
аллюзии с творческими экспериментами американца украинского
происхождения Константина Милонадиса). 

Однако, настраивая адаптивную культурологическую оптику
на более детальное восприятие произведений Ю. Мацкина, хотелось
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бы ответить на базовый вопрос: что в творческом плане дал Юрию
переезд в Святую Землю? Несомненно, — профессиональное совер-
шенствование. Он избавил себя от навязанного внешними обсто -
ятель ствами, унизительного во всех отношениях, выбора, который
в де вяностых вынуждены были делать художники Украины: либо ра -
ботать не по профессии, например, разнорабочими на стройке, чтобы
прокормить семью; либо на гребне конъюнктуры, — как анализиро-
вал подобные, отражающие украинские реалии конца миллениума,
ситуации, автор «Грамматики Множеств» Паоло Вирно, — предлагать
любые услуги новорожденным олигархам, иначе выражаясь — выде-
лившейся из среды наиуспешнейших в рейдерских атаках и крими-
нальных разборках новой «элите». С тех самых пор «санкционирован-
ное насилие» (В. Г. Зебальд) грубо подчинило отечественное искусство
капиталу, обесценив вечные духовные принципы, девальвировав
в культурно-художественных стратах желание заглянуть экстатиче-
ски измененным сознанием за горизонт овеществленного простран-
ства-времени (Г. Г. Маркес). По счастью, в таких кризисных условиях
некоторые уехавшие из развалившегося тоталитарного государства
скульпторы смогли успешно реализовать свой шанс на творческую
свободу, сохранив личностную независимость, невзирая на то, что
они «из огня да в полымя» вошли в не менее искусственную и доста-
точно агрессивную атмосферу западной культуриндустрии. Только
то была уже не дремуче совковая, заменившая на постсоветских про-
странствах прогнившую идеологию большевизма, а более опытная
и утонченная культуриндустрия, дефиницию и анамнез которой дали
еще авторы «Диалектики просвещения», заметив: «Культур индуст -
рии чужда сублимация, ей свойственна репрессия», она «скармлива-
ет», как и политические лозунги, ничего не подозревающей публике
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облегченное искусство «по сниженной цене»; «Бескрылое искусство
для народа заполняет собой место того мечтательного идеализма,
который был явно не по размеру идеализму критическому», а культу-
ра превратилась в «парадоксальный товар», полностью подчиненный
закону обмена, слившись с рекламой, как «блокирующим устрой-
ством» господствующей системы, низводящей высокое искусство
до «торжествующей предметности»; in summa — «Дурная любовь
народа ко всему тому, что учиняют над ним, во многих случаях даже
опережает изобретательность правящих инстанций» [6, с. 175, 155,
200–203, 167]. Мацкин, надо сказать, и в новых условиях сохраняет
трезвость оценки ситуации, зная цену своему «счастливому билети-
ку», и потому, работая сверхинтенсивно, не изменяет при этом своим
творческим принципам — что заслуживает уважения. Естественно,
для него девяностые и миллениум оказались периодом активного
творческого роста, прежде всего за счет включенности в пленэрное
движение, о котором его коллеги в Украине на тот момент лишь
могли мечтать. Топография симпозиумов, в которых он участвовал,
весьма впечатляюща: Бейт Шемеш Форест — 1991; Ришон Ле-Зион —
1992, 1994; Несс Зиона — 1993; Маалот — 1998; Япония — 2001; Модиин
— 2004, 2009, 2012, 2015; и пр., и пр. Имея солидный багаж добротной
советской школы обучения (по линии Худфонда он успел оставить
в Украине множество монументальных фигур), он легко прочувство-
вал особенности декоративно-монументальной ландшафтной пласти-
ки, по достоинству оценив пластические качества израильского
камня: «Камни у нас называют, как правило, ошибочно, мраморами
с добавлением места залегания, например, “мрамор хевронский”,
“иерусалимский” и т. д. Но это в основном известняки, доломиты, вся-
кие осадочные породы — всё, что называется “limestone”. Разных цве-
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тов. На севере — базальт, на юге — гранит» [7]. Не случайно в разделе
«Про камни» своего каталога скульптор выражает искреннюю симпа-
тию к материалу: «Камень камню рознь. Я люблю плоские израиль-
ские известняки, толщиной от 2 см до 0,5 м, похожие на коржи в ги -
гантском пироге, напластованные веками и спёкшиеся с жаркой,
красной, древней землёй. Желание как можно полнее сохранить есте-
ственную красоту камня диктует простоту и цельность формы буду-
щей скульптуры, что, однако, не тождественно простоте исполнения,
ведь камень нужно “открыть”, наполнить пустотой, светом, пейза-
жем…»; «Яблоки, листья, кони, облака… Эти понятия, облачённые
то ли в слова, то ли в реальные формы всегда вызывают положитель-
ные эмоции… Удивительно, что и парки, и урбанистическая среда
не отторгают, а с благодарностью принимают камни, напоминающие
эти формы… Природа имеет душу! Может быть это ветер, дующий
сквозь дыры в камнях, а может тени, рисующие форму?» [3, с. 15, 21].
До бавим со своей стороны, что ветер времени, — если вспомнить
столь не модного нынче классика (К. Маркса), а в этом он не ошибал-
ся, — составляет пространство истории, пространство человеческого
развития, физического и историко-культурного онтогенеза. Впрочем,
время и являет собою жизнь, — утверждал самаритянский гностик
Симон Волхв, — причем каждый человек может обращать течение
времени в вечность, лишь развивая внутренний дар творящей силы,
и этот постулат для ищущего истину художника жизненно важен.
Скульптор, действительно, подобен Демиургу, создающему свои ми -
ры. Но если Симон Волхв объяснял возникновение мира творением
божественного Разума посредством парных эманаций сизигами, или
тончайшими сущностями — эонами энергий «время-сознание»
(Разум-Мысль, Голос-Имя, Рассудок-Размышление), которые? ниспу-
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скаясь в более грубую материю, закладывают возможность реверсно-
го движения — духовным восхождением сознания, то идея пустотно-
сти духоматерии в пластических медитациях Юрия Мацкина, по сути,
декларирует ту отдушину, — для индивидуального ли сознания, или
времени-пространства истории цивилизации, — через которую всег-
да возможен трансцендентный исход, ведь именно в высшей реаль-
ности укоренено высокое искусство. С одной стороны, скульптуры
Мацкина визуализируют «бытийное время» (М. М. Бахтин), они так
же феноменальны, опредмеченные явленостью, однако, с другой сто-
роны, сущность художественного творчества, если она рождена красо-
той как истиной, — вне времени [8, с. 177–178]. Естественный конфликт
времени и не-времени привлекал многих поэтов и ху дожников, как
и У. Х. Оден, описывающих его в антропологических константах: «Вре -
мя всегда непримиримо, / К храбрым и совершенно невинным. / Оно
равнодушно вполне / И к физической красоте» [9]. Но время щадит
язык, выражающий истину, в том числе каменный язык скульптур
тех, «кем он был когда-либо жив», кто «сначала рос, а потом засыхал»,
оправдывая просвещенческий тезис, что жизнь коротка, а искусство
вечно. Соответственно, используя классификацию типов биографиче-
ского времени Бахтина, можно говорить о Мацкине-художнике, эстети-
ческая специфика творческой лексики которого в идеале не зависит,
но проявляется, «раскрывается», историческими обстоятельствами:
«Сама историческая действительность, в которой совершается рас-
крытие характера, служит только средою этого раскрытия, дает пово-
ды для проявления характера в поступках и в словах, но лишена опре-
деляющего влияния на самый характер, не формирует, не создает его,
она лишь актуализует его. Историческая действительность — арена
для раскрытия и развертывания человеческих характеров, не больше.
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Биографическое время необратимо в отношении самих событий
жизни, которые неотделимы от исторических событий. Но в отноше-
нии характера это время обратимо… Сам характер не растет и не ме -
няется, — он лишь восполняется: не полный, не раскрывшийся, фраг-
ментарный вначале — он становится полным и округленным в конце.
Следовательно, путь раскрытия характера ведет не к изменению
и становлению его в связи с исторической действительностью, а толь-
ко к завершению его, то есть только к восполнению той формы, кото-
рая была предначертана с самого начала» [8, с. 177–178]. Вот, кстати,
ключ к станковым работам скульптора, многие из которых запоми-
наются своей монолитной «округленностью», обобщенной целостно-
стью, но где некий один остро подмеченный «психосоматический»
хара́ктерный нюанс держит всю образно-пластическую структуру:
«Венера», «Отпуск», «Мать и дитя І–ІV», «Hollywood», «Море, паруса…»,
«Вороны»… Но эта же формула, определяющая биографическое время
Мацкина, как и собственно алгоритм разновременных циклов исто-
рии, буквально сквозит сквозь пустотность пустот ажурных структур
ландшафтных работ, с особым коронарно-корональным смыслом
закручиваясь галактическим Уроборосом в каменном коронографиче-
ском круге предельно простой, но энергетически емкой композиции
«Время» (2012), что украшает ныне «самый образованный город
в Израиле», город Шохам. Кстати, не будет преувеличением расши-
рить тему данной работы сутью знаменитой формулы другого класси-
ка, уравнивающего материю с энергией (E=mc2). 

Следует признаться, декоративные «коржи» Мацкина, сплошь
лапидарной пластической лексики, напоминают аппликацию, или,
точнее — вытынанки: столько же в них графической четкости, свето-
теневой и пространственной игры, атмосферной легкости и простоты.

• 239 •

« С н а ч а л а  р а с т ё м ,  п о т о м  з а с ы х а е м » .  Ю р и й  М а ц к и н  

Ю. Мацкин. «Hollywood».
Доломит, сусальное золото.

2010



Потому вполне естественно, что они равноценно хорошо читаются
и на фоне синего неба, и на удивление безыскусно и гармонично всту-
пают в диалог с окружающей архитектурой города, и с зеленым ден-
дрофоном природы, либо с каменистой перспективой пустынного
пространства, где замирает само время, околдованное вечностью.
Таковыми являются абсолютно аллюзийные экзерсисы («Каменная
Арфа», 1994, Ришон-ле-Цион; «Утренний бриз», 2004, Модиин; «Orien -
tal», 2006, Рамле; «Яблоко», 2007, Реховот; «Осень», 2006, Ришон-ле-
Цион; «Песня», 2010, Бет Арие; «Облака», 2011, Неве Илан), и симво-
лично наивные, невероятно теплые по восприятию композиции,
прорастающие из детства, сказок («Врата Природы», 2005, Ромат-
Ховав; «Экипаж», 2009, Холон; «Пегасик», 2012, Модиин); и, конечно
же, — библейские мотивы каменных вытынанок с типично талмуди-
ческим юмором, исполненным семантическими и объемно-пространст-
венными «краткими остроумными формулировками, для ко торых
характерна экономия языковых средств, предельный лако низм»
(«Самсон и Далила», 2011, Ашкелон) [12]. Так что при любых условиях
экспонирования работы Мацкина органичны. Даже тогда, когда,
по прошествии некоего времени, приходят пожарники и устанавли-
вают невдалеке от композиции свою противопожарную инсталля-
цию, возникающий явный диссонанс, с точки зрения автора, нивели-
руется абсолютно имманентной целостностью скульптуры и сре дового
окружения, где силовое поле художественного произведения остается
достаточно мощным, чтобы постоять за себя и не затеряться среди
техно-урбанистических конструкций. Впрочем, понять обоснованное
волнение автора можно: «Возле “Утреннего бриза” врыли здоровую
красную пожарную трубу и насадили кустов, так что теперь это “ро -
яль в кустах” — у нас всё, как положено! Ругаться не с кем — архитек-
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тор пеняет на садовника, тот — на пожарника, а тот не доступен…
Хорошо, что успел сразу сфотографировать» [2]. 

Отдельную группу ландшафтных скульптур составляет круглая
фигуративная пластика (например, «Мать и дитя», 2012, Маале-
Адумим), продолжающая решать в открытой среде те пространствен-
ные задачи и темы, которые Юрий шлифовал в своих станковых про-
изведениях. Надо сказать, у таких работ совсем иная атмосфера, более
интимно-доверительная. Лиричность такой настроенческой ауры
позволяет понять следующая теза скульптора: «В те дни, когда очень
жарко или очень дождливо, а, может, когда солнечный свет стано-
вится невыносимо ярким, наступает время “indoor”, т. е. работа в мас -
терской. Скульптуры уменьшаются в размерах, теперь это может
быть камень, керамика, бронза. По настроению разные — иногда
грустные, иногда смешные, иногда — никакие, но это редко.

Почему-то почти всегда фигуративные — то ли с натуры, то ли из
головы — этюды, портреты, композиции — всё, чему учили и не
учили в школе» [3, с. 38]. Возникающие архетипические «базовые
образы», сказочно-мифические, библейско-сакральные, исполненные
ли фантазии или подсмотренные в жизни, являются вполне осозна-
нными, вопреки теории К. Юнга о бессознательной природе архети-
пов. Действительно, их природу корректнее соотносить с «вперед-
мечтами» Э. Блоха, ибо в них ощутима даже не столько утопическая
надежда, сколько умиротворенность полнотой счастья здесь-сейчас,
в этом их таинство светоемкости, которое обманчиво можно отнести
на счет несказанной красоты местных доломитов, или принять за ис -
крящийся юмор бронзовых экзерсисов, «и это свечение (Mitleuch ten)
есть самое высшее, прежде всего самое человечное, что может быть
сказано о совершенстве произведения искусства» [10, с. 133]. И в этом
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может убедиться каждый, кто позволит себе с искренним наслажде-
нием созерцать роскошные плоды работы «indoor». 

В начале Миллениума уже широко известного на международ-
ном уровне скульптора его кубинские друзья (в частности, историк
Эусебио Леаль, воспользовавшийся развернувшимися реставрацион-
ными работами для реализации идеи, возникшей еще в период его
дружеских отношений с ныне покойным президентом еврейской об -
щины Гаваны Хозе Миллером) просят выполнить Памятник жертвам
Холокоста в Гаване — бронзовую Менору 2,5 м. Созданный в Из раиль -
ской мастерской скульптора заказ доставляют в центр Гаваны. При
этом событие освещают СМИ, которые цитируют слова автора по по -
воду восстановления дипломатических отношений между Кубой
и Израилем: «Отношения, возникающие на базе искусства, порой
силь нее, чем политические контакты» [11]. Истинность сказанного
подтверждается ежемоментно, каждым международным симпозиу-
мом, выставками и, наконец, приватными контактами художников,
не оглядывающихся на политические и прочие интересы власть иму-
щих. Правда, более подробно распространяться на этот счет автор
не решился: «Вообще у меня с этой работой химия не случилась, про-
порции не мои, не понял, чем продиктованы, думал: разве что в какую
нишу подгоняют или в самолёт пристраивают, — но привязана плохо,
как мне кажется, судя по картинкам; архитекторы, …, люди с гонором,
ну, я там не был и не краснел. Весь этот заказ — какая-то детективная
история, не то чтобы “не знаю — рассказывать нельзя”» [2].

Как видим, эмигрировавший скульптор свое внутреннее творче-
ское пространство плавил в тигле исторических и социальных про-
странств внешнего мира, практически так, как советовал Эрнст Блох,
рекомендуя метафизически формировать «прорывающееся мышле-
ние», ибо «мир — это попытка, и человек должен сделать ее очевид-
ной»: «Все Внутреннее темно в себе. Чтобы увидеть себя, а в особенно-
сти то, что находится вокруг этого себя, оно должно выйти вовне»,
«чтобы смочь видеть что-либо вообще», и превратить Я Есмь в Мы;
«Это обучение происходит целиком во Внешнем, и потому оно явля-
ется странствующим…, и именно таким образом узнающим собствен-
ное Внутри посредством Вовне. На этом вечном пути более всего чело-
век направлен во внешнее для того, чтобы снова суметь вернуться
к себе и найти в себе именно глубину, существующую отнюдь не для
того, чтобы оставаться невыраженной» [10, с. 53–54]. Обретение глуби-
ны для Юрия также сопряжено с просветлением «темноты непосред-
ственно переживаемого мгновения», в котором заполняется пустот-
ность Пустого / Hohles в-себе, «пропускающее через себя каждое
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ощущение» [10, с. 55]. Так формировались во времени пластические
чувственно отрефлексированные образы, где легко угадываются фило-
софско-социологические структурно-смысловые компоненты. Ска жем,
соз данная уже в Израиле тетралогия «СССР» (бронза, 1991–1992)
имплицитно и эксплицитно обыгрывает реверсные воспоминания,
в частности, миметическим фетишем разыгрывается фигурка космо-
навта: «я ведь еще оттуда уезжал, — пояснял Юра, с неизменным тон-
ким юмором добавляя, — Продал и Родину и композицию… Вот теперь
решил продолжить и отрефлексировать по Израилю. Пока — шамот,
но отолью в бронзе (иначе не продать)» [1]. 

Образная стилистика фигурок, прозванных автором уменьши-
тельно-ласкательно «мациками», как в девяностых, так и в двухты-
сячных типологически схожа, ибо в фундамент заложена фольклор-
но-юмористическая традиция, знакомая нам еще по произведениям
И. А. Эйхеля, Саши Черного, С. Юшкевича, И. Бабеля, Шоло ма Алей -
хема… И, непременно, — с элементами иронии, чаще самоиронии,
ведь, как подчеркивал Шолом Алейхем, «еврей смеется, чтобы не пла-
кать», между тем: «Еврейский юмор отличается мягкостью и со -
чувствием, проявляющимися, среди прочего, в отсутствии распро-
страненных у других народов шуток и насмешек над телесными
пороками. Однако наиболее важная отличительная черта еврейского
юмора — его всепроникающий характер, превращающий его в своего
рода мировоззренческий подход к действительности во всех ее прояв-
лениях» [12]. В этом смысле стоит заметить: Мацкин не остается рав-
нодушным ко всему свершающемуся окрест, тем более к Украине
и остающемуся его Харькову, с которым он поддерживает тесные кон-
такты. Так, спонтанно рождается совместный проект — фотоколлаж,
где обширное пространство города, пресытившееся политическими
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пертурбациями власти, покрывается гигантскими бронзовыми
«мациками»: «…проект по размещению моих “мациков” в Харькове
сделал <…> Володя Берхоер, совершенно гениальный художник, архи-
тектор, писатель (вот кого можно сравнивать с Хармсом) — ныне
живёт в Германии на пособие и занимается чистым творчеством,
которым делится с узким кругом друзей» [13]. Фотоколлаж, вызвав-
ший дискурсивный всплеск откликов, будучи размещенным в Face -
book, фактически проиллюстрировал известную тезу авторов «Диа -
лек тики просвещения»: «Смеяться приходится над тем, что уже более
не над чем смеяться. Смехом, как умиротворенным, так и испуган-
ным, всегда со провождается тот момент, когда проходит страх.
Он извещает об избав лении, будь то от физической опасности, будь
то от клыков логики. Умиротворенный смех звучит эхом бытия-в-
избавленности от власти, смех дурной преодолевает страх тем, что
переходит на сторону инстан ций, которых надлежит бояться. Он есть
эхо власти, которой не избе жать. … В фальшивом обществе смех,
подобно болезни, поражает счастье и втягивает после днее в мерзост-
ную тотальность первого» [6, с. 176]. Между тем соболезнующий доб-
рый смех двух художников сохраняет свободолюбивую трезвость,
дезавуируя «эхо власти» дурного смеха. К тому же, Юра всегда отделял
искусство от политики, не позволяя прогибать себя даже жестким
условиям выживания. Пожалуй, не многие из уехавших могли оста-
ваться столь самокритичными и шутить над невеселыми превратно-
стями бытия: «Короче — не жизнь, а сплошная суматоха. Всё смеша-
лось в доме сынов Израилевых. Два дня тому появился внучок —
вы полз нехотя на свет божий (или небожий, если смотреть в телеви-
зор), завтра наш младший — Адам уходит на 3 года в армию, всё это
на фоне ежедневных терактов под песни муэдзинов и изрыгающих
мантры …политиков в галстуках и наколках, а я на этом фоне крашу
новую серию своих “мациков”, под названием שדוקה ץרע (Святая Земля),
что, собственно, никакое не искусство, а “свинюка у кендюху”!»2 [14].
Последнее сравнение — яркий троп, если вспомнить правила и запре-
ты кашрута (с иврита רשכ «кашрут» — «пригодный»), где свинина явля-
ется нечистым животным («ло тахōр»), иронично самоотрицает сме-
ховую пластику в системе кошерного творческого продукта, если
последний толковать с высоких позиций негативной диалектики
Теодора Адорно. Другой вопрос, как соответствовать кошерному
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искусству в обстоятельствах, не благоприятствующих трансценден-
тным восхождениям, ибо социо-политическая, экономическая, куль-
турно-художественная и прочие ситуации склонны демонстрировать
«издевательски смехотворное исполнение вагнеровской мечты о син-
тетически-целостном произведении искусства» (Т. Адорно, М. Хорк хай -
мер) [6, с. 154]. Можно, конечно, художнику сорваться в рефлексию,
производя политическую плакатную инвективу, можно, на против,
уйти в неодекаданс, решая внутренние духовные проблемы, но мож -
но зацепиться за тоненький окоем горизонта событий исторической
воронки, отрываясь от ее гравитационного воздействия, благодаря
энергии теплого человечного смеха, освобождающего от душевного
и телесного скрежета «здесь-бытия». Разделяя стратегию Мацкина,
мы опираемся и на авторитет А. Бергсона, относительно сущности
смешного, также не пытаясь «сковать полет комической фантазии
каким-либо определением. Мы видим в ней, прежде всего, нечто жи -
вое и будем обращаться с ней, как бы легковесна она ни была, с ува-
жением, с которым должно относиться к жизни» [15]. К сожалению,
в Израиле не все реципиенты, застигнутые врасплох полиморфным
феноменом скульптурного юмора Мацкина, придерживаются такой
точки зрения. Так, художник вспоминает об инциденте вандализма,
изуродовавшем композицию «Астронавт» (1991, Бейт Шемеш Форест):
«Kurgan stelae — “каменные бабы”, эти памятники половецкой скуль-
птуры 9–13 веков, изображающие воинов, иногда женщин, я рисовал
во время учёбы в Харьковском художественном институте.

Так появилась моя первая монументальная скульптура в Из ра -
иле, в лесу Бейт Шемеша, — “половецкая баба” в новом для себя одея-
нии — скафандре, эдакий “астронавт”.

Впрочем, это соответствовало моему взгляду на самого себя!
Мне было интересно понять, как традиционная форма из другой

культуры приживётся в совершенно новом ландшафте.
И вот, через короткое время какой-то ревнитель местных ценно-

стей пришёл с большим молотком и здорово покалечил моего “астро-
навта”, — знай, мол, где “приземляться”!

Я не стал ничего исправлять — пусть скульптура живёт своей соб-
ственной жизнью!» [3, с. 6]. Обращая в юмор эту невеселую историю,
к несчастью, случающуюся практически в судьбе каждого скульптора,
обреченного быть свидетелем неистребимого человеческого вандализ-
ма, Юрий не просто сохраняет жизнеутверждающий оптимизм, но рас-
крывает в себе архаический мировоззренческий пласт, детально иссле-
дованный еще В. Я. Проппом. Рассматривая мифологическое сознание,
Пропп определял смех как сакральное средство созидания и утвержде-
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ния жизни (во многих мифах боги смеются при творении, как и богиня
родов смеется при рождении младенцев; выйти невредимым из путе-
шествия по стране теней можно лишь рассмеявшись, как Деметра, смех
которой возвращает Весну-Персефону, и пр.). Даже пресловутый сардо-
нический смех (при убийстве стариков финикийцами) символизирует
новое рождение в жизнь, поэтому нередко в традиционных обществах
похоронные ритуалы содержали смех, что встречалось и в Украине:
«Это единство мыслительной основы соответствует единству основы
исторической. Древнейшие случаи наблюдаются в родовом обществе
и связаны с его социальной организацией и социальными институтами
(в частности с институтом инициации) и тянутся к античности» [16,
с. 236, 237–238, 245]. Пропп, между прочим, напоминал о том, что греки
почитали бога смеха Гелоса, который в Риме стал Резусом, а иудеи по -
нимали имя Исаак как «смеющийся», при этом подразумевался не толь-
ко рожденный или родитель, но и божественный родоначальник.
Примечательно, что даже христианский «священник в день Пасхи
с цер ковной кафедры провозглашал шутки и вызывал прихожан
на смех», чем обязаны своим существованием в новом пасхальном каче-
стве, допускает ученый, апрельские шутки [16, с. 244]. Однако с те че ни -
ем исторического времени магия смеха становится непонятна. Вот по -
чему А. И. Герцен в «Письмах из Франции и Италии» утверждал, что:
«пока люди верили в христианство — не было смеха», ибо революцион-
ные качества смеха, уравнивающие статус смеющихся, по этой са мой
причине привели к тому, что смех не случается ни в церквях, ни во двор-
цах, «по крайней мере, открыто…» [17, с. 217]. Ни дворцы, ни революции
нашему скульптору, счастливо ускользающему от власти любой идео-
логической детерминации, не интересны. Но творческое естество
Мацкина, раскрывающееся во всем, к чему прикасается его рука и, фигу-
рально выражаясь, руки его сознания, немыслимо без освежающей пор-
ции юмора. Уж как священен шаббат для еврея, но если дело требует
в этот период приложить усилия, то работа производится с неизменной
смеховой окантовкой происходящего. Так, спеша ответить мне на элек-
тронное письмо, удовлетворяя мою просьбу прислать фотографии
изданного небольшим тиражом сборника его стихов, щедро розданного
друзьям, Юра в несвойственной ему манере — одним предложением —
охватил сразу всё информационное поле эпистолы: «Ну вот, даже если
в субботу не слагать вирши, а навещать друзей, у ко торых эти самые
вирши можно раздобыть и которые их свято берегут, не в пример вет-
реным поэтам, а плюс к этому провести закатное время за светской
непринуждённой беседой, в которой смысл сказанного мягко растворя-
ется в хорошем французском бренди “Марк де Бурбон”, 20 лет провед-
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шем в заточении и всё-таки дождавшемся своего звёздного часа, а про
сыры и фрукты я уже дальше не буду — то надо, безусловно, заметить,
что невозможно недооценить сакральное значение субботы для еврея,
если даже последний по недопосвящённости абсолютизирует внешнюю
сторону события!» [18]. Естественно, стихотворные миниатюры скуль-
птора, щедро снабженные его же иллюстративной графикой, лишь
укрепляют в мысли о правильности избранного культурологического
ключа, отворяющего и выявляющего ха рак терные особенности его худо-
жественного мышления, замешенного на философии смеховой культу-
ры. Да и сам автор замечает: «Иног да муза меняет свой профиль и выгля-
дывает не только из-за камня и глины, а бывает — из кастрюль на кухне,
листа бумаги… Не могу сказать, было ли слово в начале, или будет в кон -
це, главное — чтоб было, и, по возможности, — своё. Но это — как бог
даст, а он парень скупой, часто тебя не замечает вовсе, раздаёт где-то
на сто роне. Может, обижается, что я его с маленькой буквы пишу…» [19]. 

Вкрапление иврита

Протянешь ладонью по кошке резиновой
Присвистнешь юдолью в жаре апельсиновой
Еврейское солнце — что бита бейсбольная
На мягком асфальте ушибы не больные

Зайди, оглушенный, в тенистую улицу
Прими приглашение блаженно зажмуриться
Зелёными фигами, чёрными сливами
Приятно укрыться во сне под оливами

Расплыться локтями в прохладных «амбатиях»
Зарыться глазами в закатные батики
Проколы, пролёты, проглоты изгойные
Уснут на груди словно пена прибойная

Лети, молодой, к обетованной радости
Галутной пятой на «элитные» сладости
На манну, бананну, нирвану дарёную
На водку анисовую и лимонную

Спеши, здесь кадрятся оскаровы «сереты»
А нет, так по стенам пастели в «мисгеретах»
Чу — «мазды», «даяцы» и прочие «ибизы»
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А то и жена недвусмысленно лыбится

Верши, егуди ты свой жребий стоически
Не вздумай сморкаться в песок идиллический
В плену лиотаровой «Шоколадницы»
«Товотно» скользить по наезженной заднице…3

Рамат-Ган. 1991

***

Девушка в турецкой феске
Рекламирует ресницы,
Голос радиоведущей
Обволакивает сердце.
Ты вези меня, машина,
Боевая колесница,
В те волшебные долины,
Где любовь спасёт от смерти.

Напою тебя прозрачным,
Перламутровым бензином.
Мягким маслом, словно мёдом
Смажу трущиеся части.
Ты вези меня машина,
В нереальный мир объятий,
К женщинам из пластилина,
К нарисованному счастью!

Матитьягу. 2007

***

От третьей звезды по дороге в Эммаус
Отмеришь 120 коровьих шагов.
Вот место привала — тебя кто узнает?
Твой «форд» в темноте на корову похож.
Дорога без путника стала ненужной
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3 С иврита: «амбатия» — ванна; «элит» — шоколадная фабрика в Тель-Авиве;
«серет» — кинофильм; «мисге-рет» — рама, «тов» — хорошо (примечание автора).



Уютно свернувшись в нагретой пыли.
Июньская зелень еще не пожухла
И пахло настоем камней и травы.

Огонь зажигалки и дым сигареты
Внезапно напомнили радость костра,
Зажженного в то пионерское лето,
Когда ни Эммауса, ни Назарета, 
Ни Будды, ни Кришны — вообще ни черта.

Лишь сладкая сказка грядущего чуда
Под окрики: «строиться, пятый отряд»…
Костры догорали, деревья-верблюды
Качались в невидимом море цикад,

Навечно застрявших на той же морзянке.
Ну как не понять этот пошлый мотив: 
Их час размножаться! — вали-ка с полянки,
Катись-ка домой да глотай «негрустин».

Модиин. 20064.

Рассматривая творческий путь Юрия Мацкина, я отдаю себе от -
чет: в данной небольшой по объему публикации невозможно рас-
крыть всей полноты наработанного этим художником. За пределами
внимания остался существенный пласт скульптур, созданных еще
в Ук раине, а уже в Израиле, например, — композиции на библейские
темы, портрет, композиционная скульптура, и уж вовсе осталась вне
зоны досягаемости графика, в том числе иллюстративная графика
стихотворных циклов художника-поэта. Но даже тот невеликий
задел, которым я попыталась актуализировать имя автора на его ро -
дине, позволил продемонстрировать высокое качество украинской
шко лы скульптуры, потенциал которой раскрывается по всему миру,
в том числе в Святой Земле, первоклассными профессионалами свое-
го дела, среди которых и имя Юрия Мацкина. Поэтому вместо заклю-
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4 Фотокопии страниц сборника стихов Ю. Мацкина прилагались к электрон-
ному письму [18]. Буду откровен-ной, с моей точки зрения поэзия Юры стилисти-
чески когерентна поэзии Даниила Хармса, с чем категорически не согласен сам
Мацкин, даже, признавая совпадение неких генеалогических трагедий в его
семье, сообщая: «мой дедушка Блюменталь Вениамин Ефимович, бывший рот-
ный политрук в Чапаевский дивизии, оттрубил 15 лет на Колыме» [13]. 



чения, хотелось бы констатировать: еще Бахтин полагал плодотвор-
ным диалогизм искусства с реалиями жизни художника только тогда,
когда автор не прячется за банальной, ничего не значащей, фразой
«я так вижу», или «так мне навеяла Муза вдохновения». В вопросах
искусства ученый всегда придерживался жесткой позиции, которой
сегодня так не хватает нам: «Вдохновенье, которое игнорирует жизнь
и само игнорируется жизнью, не вдохновенье, а одержание. Пра виль -
ный, не самозваный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении
искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос
их толь ко в том, что и искусство, и жизнь взаимно хотят облегчить
свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отве-
чая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. Искусство
и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей
ответственности», целостности овнешненного самосознания, много-
образно проявляемого в творчестве [5, с. 4; 8, с. 170]. Не иначе как един-
ством собственной ответственности перед искусством и жизнью, где
нет места унынию и одиночеству, представляется мировоззренческая
позиция скульптора, который не привык жаловаться на жизнь:
«Работаю уже 22 года в Тель-Авивском народном университете, рань-
ше было неплохо, но 5 лет назад его расформировали и расселили
по разным учреждениям, а здание передали под компьютерный
центр — прогресс наступает! Теперь у меня вместо 6-ти групп, кото-
рые я вёл, включая рисунок и обнажёнку, осталась одна — мелкая
пластика для пенсионеров, ну и зарплата соответственно; есть ещё
несколько частных учеников — с трудом покрывают расходы на мас -
терскую, которую я арендую (примерно штука баксов в месяц); заказы
случаются крайне редко, но тут можно заработать неплохо; ещё реже
удаётся продать что-то своё, галереи полумёртвые; халтура-народ
хочет выставляться, а лепить не умеет. “Увелички” — вот это кормит.
Ну и жена, соответственно, лечит народ не бесплатно» [20]. Свое образ -
ный modus vivendi творческого пути Мацкин видит в такой же крат-
ко-емкой, вспоминаемой им, поэтической строфе «трансатлантиче-
ского Горация» У. Х. Одена (перевод И. Бродского): «И если за скорость
света не ждешь спасибо, / то общего, может, небытия броня / ценит
попытки ее превращенья в сито / и за отверстие поблагодарит меня»;
и добавляет: «Может и наше маленькое-маленькое наноотверстие
по направлению к богу добавится в общее сито…» [21]. 

Сегодня скульптору — за 60. Он полон творческих сил и планов,
продолжая оставаться открытым для всех, кто ищет истину в искус-
стве и жизни, обогащая новыми впечатлениями классическое пони-
мание пространственно-временной целостности экзистентного хро-
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нотопа «встречи-дороги». Пожелаем ему вдохновенных творческих
горизонтов и неистощимой энергии, духовной и физической, для пре-
творения всех мыслимых и немыслимых проектов.
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Анотація: Протас М. О. «Спочатку ростемо, потім засихаємо». Юрій Мац -
кін. У статті М. Протас на культурологічних засадах аналізується творчість ук -
раїнсько-ізраільського скульптора Юрія Мацкина, що нині мешкає й працює
в Модіін-Маккабім-Реут. Спираючись на філософську критику культуріндустрії
представниками Франкфуртської філософської школи та Ернстом Блохом, а та -
кож на дослідження сміхової культури А. Бергсона, В. Проппа, М. Бахтіна, автор
вивчає аспекти психології творчості скульптора на прикладі ландшафтної
й станкової пластики. Стаття, торкаючись проблематики співвідношення часу
та не-часу, мистецтва та відповідальності, також містить фрагменти приват-
ного листування М. Протас та Ю. Мацкина, що деталізують творче бачення
митця, його світоглядну позицію стосовно життя як у минулому СРСР, так і під
час перебування вже на Святій Землі. Стаття покликана актуалізувати ім’я
скульптора в Україні не лише тому, що він тут народився й одержав освіту
у Харківському художньо-промисловому інституті, але також тому, що фахова
майстерність Мацкина демонструє високі якості вітчизняної школи пластики,
продовжуючи розкривати її найглибший потенціал у кращих творах. 

Ключові слова: скульптура, художня свідомість, єврейський гумор, хар-
ківська школа пластики, Юрій Мацкін.

Аннотация: Протас М. А. «Сначала растем, потом засыхаем». Юрий Мац -
кин. В статье М. Протас с культурологических позиций анализируется творче-
ство украино-израильского скульптора Юрия Мацкина, ныне живущего и ра -
ботающего в Модиин-Маккабим-Реут. Опираясь на философскую критику
культуриндустрии представителями Франкфуртской философской школы
и Э. Бло хом, а также на исследования смеховой культуры А. Бергсона, В. Проп -
па, М. Бахтина, автор изучает аспекты психологии творчества скульптора
на примерах ландшафтной и станковой пластики. Статья, затрагивая пробле-
матику соотношения времени и не-времени, искусства и ответственности,
также содержит фрагменты приватной переписки М. Протас и Ю. Мацкина,
детализирующие творческое видение художника, его мировоззренческую
позицию по отношению к жизни, как в бывшем СССР, так и во время пребыва-
ния уже на Святой Земле. Статья призвана актуализировать имя скульптора
в Украине не только потому, что он тут родился, получив образование в Харь -
ковском художественно-промышленном институте, но также потому, что про-
фессиональное мастерство Мацкина демонстрирует высокие качества отече-
ственной школы пластики, продолжая раскрывать ее глубочайший потенциал
в лучших произведениях.

Ключевые слова: скульптура, художественное сознание, еврейский юмор,
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харьковская школа пластики, Юрий Мацкин.

Summary: Protas M. «‘At first we grow, then we wither’. Yuri Matskin».
The paper by M. Protas analyzes the artwork of Ukrainian-Israeli sculptor Yuri

Matskin, now living and working in Modi’in Maccabim-Re’ut, from the perspective
of the culture studies approach. Based on philosophical criticism of the culture indu-
stry by representatives of the Frankfurt school of philosophy and E. Bloch, as well
as on studies of culture of laughter by Bergson, Propp and Bakhtin, the author exa-
mines some aspects of the artist’s creative psychology, considering both his landsca-
pe and easel sculptures as example. The article, touching upon the problems
of relationship of time and non-time, art and responsibility, also contains fragments
of private correspondence between M. Protas and Y. Matskin detailing the creative
vision of the artist, his ideological stance towards life, both in the former Soviet Union
and in the Holy Land. The article is intended to introduce the name of the sculptor
into the Ukrainian art discourse not only because he was born here and educated
at the Kharkiv Art and Industry Institute, but also because professional skills
of Y. Matskin demonstrate the high level of the national school of sculpture, conti-
nuing to reveal its profound potential in his best works.

Keywords: sculpture, artistic consciousness, Jewish humor, Kharkiv School
of sculpture, Yuri Matskin.
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Если бы Везувию не только снова взбрело в голову засыпать пеп-
лом Помпеи, Геркуланум и Стабии, но и каким-нибудь злодеям — «сте-
реть с лица земли» эти памятники градостроительства, расстроились
бы лишь туристы. Об этих городах столько написано, что особой исто-
рической беды не случилось бы, никто из кабинетных учёных даже
бровью не повёл. По опубликованным результатам раскопок, специ-
альными монографиям (конечно, конца XIX века), увражам, путеводи-
телям, картосхемам, открыткам и фотографиям в Google за небольшую
плату можно быстренько восстановить разрушенное, и в несколько
крат пуще и краше прежнего. Во-первых, появилось бы много новых
рабочих мест для людей нескучных профессий (архитекторов, худож-
ников), во-вторых, города строились бы в расчёте на скучного потре-
бителя, проводящего вакации или убивающего пенсию на осмотр ди -
ковинных достопамятностей, и потому, в-третьих, — строились
по-по ходному, «дверь отворяя», без лишних подробностей. Надеюсь,
разрушительные идеи такого толка не будут восприняты читателем
все рьёз: их увёртливой манифестацией я хочу показать место Помпей
на культурно-исторической карте: уникальное и притягательное,
научно увлекательное и пространственно неповторимое.

Обнаружение Помпей происходило примерно так. Итальянский
архитектор Доменико Фонтана, в 1592 году прокладывая канал
от р. Сарно, наткнулся на часть городской стены, но не придал ей зна-
чения. Через столетие, в конце XVII века, трудящиеся при рытье ко -
лодца наткнулись на остатки здания, содержавшего надпись «Пом -
пеи»: сочли, что это вилла Помпея Великого, римского консула.
По-нас тоящему начали копать еще через полвека: испанец Р. Дж. Аль -
ку биерре, руководивший сначала двенадцатью закованными в цепи
каторжниками, затем вольными антикварами, был уверен, что най-
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денный им город — Стабии. Конечно, он искал клады, а не город,
и потому удивился, когда нашёл. Через пятнадцать лет поняли, что
это не Стабии, а всё-таки Помпеи, когда вместо «чёрной археологии»
Алькубиерре под водительством Франческо ля Веги дело раскопок
получило более систематический характер, интерес копателей по-
прежнему был сосредоточен на предметах, которые можно частью
купить/продать, частью передать в Неаполитанский музей, чтобы
начальство не слишком бранилось: богатые коллекционеры нанима-
ли специальных людей, которые помогали таскать из археологиче-
ских шурфов ценную неучтёнку. Здания и росписи не слишком этих
людей интересовали: не увезешь, не продашь. Особенной активно-
стью раскопки отличались сначала при Иосифе Бонапарте (брате им -
ператора), затем, в 1808–1814 годах, при Мюрате; важную роль в них
играла Каролина Бонапарт, младшая из сестёр воинственного корси-
канца. С 1863 года раскопками, которые приобрели систематический
характер, руководил Джузеппе Фиорелли; сначала он просто разгрёб
кучи мусора, оставленные любопытными предшественниками, затем
произвёл расчистку одного квартала слоями сверху вниз, а в 1870-м
обнаружил, что на месте тел людей и животных, погребённых под
слоем вулканического пепла, образовались пустоты. Заливая эти пус -
тоты гипсом, к середине 1890-х удалось реконструировать предсмерт-
ные позы пепельных жертв Везувия. Методом Фиорелли пользуются
до сих пор, например: чтобы определить сорт растения, гипсом зали-
ваются лунки, оставшиеся в почве от его корешков.

Итак, уже в первой трети XIX века Помпеи были обнаружены,
будто по писаному, — сначала по Карлу Брюллову (1830–1833), выбрав-
шему для натуры Дорогу гробниц, затем — по Александру Пушкину,
видевшему «Последний день Помпеи» (1834):

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом,
Под каменным дождём бежит из града вон.

Начиная с 1961 года, особенно после землетрясения 1980-го, в Пом -
пеях ведутся лишь реставрационные работы. До сих пор около четвер-
ти территории города не раскопано: зачем, — и так всё понятно.

Время, когда раскопками руководил Дж. Фиорелли (до 1896 года),
профессор археологии Неаполитанского университета, падает глав-
ная тяжесть научного успеха в детальном изучении Помпей.
Привлекая к работе неравнодушных исследователей, Фиорелли полу-
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чил результаты, которые позволили представить засыпанный пеп-
лом город как некий полуживой, костыльный организм, в котором —
единственном в Медитеррании — сохранились черты живой антич-
ности, и прежде прочего, её живопись. Сюжеты, конечно, были весьма
разнообразны, поскольку город был не столичный, а скорее, релакса-
ционный: на каждом углу забегаловки и дома терпимости: римляне
знали толк в извращениях. Порнографические картинки перемежа-
лись с вполне пристойными; пристойных больше. Их типологией
заинтересовался немец Август Мау.

Август Мау (1840–1909) был историком искусства и археологом,
сотрудником Немецкого археологического института в Риме, зани-
мавшегося изучением Помпей. Выученик кафедры классической
филологии в университетах Киля, а затем Бонна, по причине сквер-
ного здоровья Мау переезжает в 1872 году в Рим, где становится секре-
тарём Института, каталогизирует обширную библиотеку и занимает-
ся изучением помпейских росписей, начало чему было положено
трудами Вольфганга Гельбига и Джузеппе Фиорелли.

Юлиан Андреевич Кулаковский (1855–1919) был филологом-клас-
сиком, историком римской словесности и первым в России специали-
стом, составившим «Историю Византии» (доведя её до 717 года). Летом
1880-го ему посчастливилось побывать в Италии (после университе-
тов Бонна, Берлина и Тюбингена), где, по всему вероятию, он наведал-
ся и в Помпеи.

Косвенно это подтверждается тем, что племянник Афанасия Фета
Пётр Иванович Борисов (1858–1888), соученик Кулаковского по Мос -
ковскому лицею цесаревича Николая и Университету, чуть сбивчиво
упоминал о Кулаковском в письме дяде 23.05.1880 из Йены: «Внешняя
история моя за это время следующая: в воскресенье я проехал в Баден-
Баден, в понедельник подъехал Кулаковский из Тюбингена, и мы
с ран цем, попеременно носимым за плечами, отправились в Шварц -
вальд <…> Кулаковский, много ездивший по Европе и теперь только
что вернувшийся из Италии (а у него всего только средств, что сти-
пендия — 1500 р., и с этим он всё-то умеет делать — конечно, роскоши
себе не позволяет и не щеголяет галстуками!) <…> от рассказов о мос -
ковских профессорах или выдающихся студентах и магистратах мои
товарищи переходили к разбору той или другой новой книги, расска-
зывали ту или другую черту жизни Павла Михайловича [Леонтьева]
и Михаила Никифоровича [Каткова] — потом приходили на очередь
наши лицейские воспоминания, потом опять обсуждалось то или дру-
гое новое сочинение <…> и наконец Кулаковский, по поводу того или
другого слова или вида, вспоминал Италию, откуда только что вер-
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нулся <…> (он привёз много прелестных и очень дешёвых римских
фотографий) — и музеи, в которых

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветёт божественное тело
Неувядаемой красой.

(Ты это писал, если не ошибаюсь, о не-итальянской Венере —
Кулаковский говорит, что многие итальянские напоминают эти слова
<…>)» [1].

Борисову здесь 22 года, Кулаковскому — 25 лет, интерес к италь -
янским и неитальянским Венерам объяснять не стоит. А вот обсужде-
ние новых сочинений — стоит.

В начале 1880-го, ещё до поездки в Германию и Италию,
Кулаковский опубликовал первую печатную работу: «Критическая
разработка источников древнейшей римской истории» (Критическое
обозрение, 1880, № 1), посвященную разбору монографии Карла Люд -
вига Петера (K. L. Peter, 1808–1893) «Zur Kritik der Quellen der älteren
römischen Geschichte [К критике источников ранней римской исто-
рии]» (Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1879. — VIII, 166 S.) и гото-
вил вторую — для престижного «Журнала Министерства народного
просвещения». Считалось: если ты опубликовался в ЖМНП, значит,
можешь держать себя за учёного — о тебе узнала «вся Россия». В июль-
ской книжке ЖМНП появилась большая статья «Praemiae Militae в свя -
зи с вопросом о наделе ветеранов землёй», в августовской книжке —
ре цензия на книгу профессора греческой словесности Император ско -
го Варшавского университета Филиппа Никитича Дьячана (1831–1906)
«Геродот и его музы: Историко-литературное исследование. Часть 1»
(Варшава: Тип. М. Земкевича, 1877. — IV, 237 с.), и о Кулаковском узна-
ли. В 1882-м он печатает в столичном ЖМНП «Отношение римского
правительства к коллегиям (в первые три века Империи)» (№ 1) и «Ко -
ллегии в среде рабов в Римской империи» (№ 6).

Он кормился рецензиями в прямом смысле слова: если А. С. Су во рин
платил Антону Чехову 12 копеек за строку в «Новом времени»,
то научные журналы платили авторам 20 рублей за печатный лист.
Система российских гонораров за публикации в периодических «тол-
стых» и научных журналах, введённая Осипом Ивановичем Сен ков с ким
[2], до сих пор не изучена, но в приблизительной соотнесённости кар-
тинка выглядит так: учёный получал втрое меньше писателя. Для срав-
нения: оклад профессора составлял 250 рублей в месяц, фунт пшенич-
ной муки (полкилограмма) стоил 8 копеек, судак с потрохами — 25
ко пеек за фунт. Целыми печатными листами рецензии, как правило,
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не пишутся (если не разгромные), но и те «четвертушки» и «половинки»
листа, которыми промышлял начинающий приват-доцент (получавший
100 рублей в месяц — немалую сумму), были известным подспорьем для
холостяцкого бюджета: хватало и на конную езду в Го ло-сеево, и на меб-
лированные комнаты, на ресторанные обеды и при ват-доцентских же
проституток (дорогих, трёхрублёвых).

В 1880–1883-м, испросив разрешения главного редактора Влади -
ми ра Степановича Иконникова (1841–1923), Кулаковский опублико-
вал несколько монографических статей и рецензий в киевских «Уни -
вер ситетских известиях»: «Надел ветеранов землёй и военные
по селения в Римской империи» (1880, № 9), «Полития афинян» (1881,
№ 7), «Армия в Римском государстве» и «Светоний и его биографии
цезарей» (1881, № 10), «Правители римских провинций» (1881, № 11),
«Новости эпиграфической литературы» (1881, № 12), «Краткий обзор
архаизмов у Плавта в связи с влиянием их на критику текста» (1882,
№ 1), «Коллегии в древнем Риме» (1882, №№ 5, 7–10), «Косвенные нало-
ги у римлян» (1882, № 9), «Организация разработки рудников в Рим -
ской империи» (1882, № 11), «Римский календарь» (1883, № 2), ещё
одни «Новости эпиграфической литературы» (1883, № 4) и, наконец,
«Помпейская стенная живопись» (1883, № 12). В «Московских ведомо-
стях» по мотивам итальянских вояжей он печатает «Восхождение
на Везувий» (1883, № 247) и «Поездку в Пестум» (1883, № 308). В даль-
нейшем Кулаковский, не переставая, тискал рецензии, что вкупе
с нас тоящими научными трудами приносили ему дополнительный —
и неплохой — доход.

Перечисление публикаций Кулаковского начала 1880-х я пред-
принял не для того, чтобы злоупотребить вниманием читателя, а что -
бы выпукло показать: но не в гонорарах дело — рецензию о помпей-
ских росписях Кулаковский сочинил из любви к строгости научного
исследования в столь нестрогой области, как история искусства,
то есть из любви к самому искусству. И сделал это своевременно: труд
Августа Мау, ныне классический, только появился на свет, свежень-
кий, пахнущий прусской типографской краской.

Пересказ рецензии Кулаковского бессмыслен, но на одно обстоя-
тельство обратить внимание стоит. Стремясь к пропедевтическому
изложению, будто вывешивание флага на флагмане в проливе
Магеллана, автор сделал главное: предъявил интересную классифи-
кацию, которая легла в основу всех дальнейших — с начала 1880-х —
исследований памятников визуального искусства в Помпеях. Едва ли
можно сыскать ещё один столь же структурный подход искусствоведа
того времени к материалу, разработкой которого занят: Вёльфлин
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и Гильдебрандт, Варбург и Панофский, Имдаль и Эко появятся
позднее. По выведенным, будто сарафанные барышни с платочками
в руках на сцену Концертного зала имени Чайковского, четырём сти-
лям помпейских росписей Мау можно допрашивать аспирантов,
когда нужно завалить их на кандминимуме по истории искусств,
учиться сводить разрозненный дух смятенного артефакта в колбу
структурной эволюции художественной формы, и уж точно — пони-
мать, что всякий старый мотив может быть встроен в череду мотивов,
которыми история искусство озадачивается, чтобы не остановиться
в стремлении удивить. Но дело не только в таксономии композиций,
но и в том, как они выполнены.

Виктория Ильинична Кривченко, одна из позднейших исследова-
тельниц Помпей, через сто лет после Мау спрашивала: «Какой же сек -
рет знали эти древние живописцы, достигавшие такой светозарности
и прочности красок? Техника кампанской живописи нам полностью
неизвестна, но некоторые сведения о ней мы можем почерпнуть
в трудах Плиния Старшего и Витрувия. Вероятно, художники комби-
нировали известные в те времена живописные техники — энкаусти-
ку и темперу, то есть краски, разведённые на воске и на яйце. С не -
обыкновенной тщательностью подготавливали поверхность стены.
На неё наносили несколько слоёв штукатурки. В последний слой доба-
вляли толчёный мрамор или алебастр, придавая ей этим и блеск
и проч ность. Палитра кампанских живописцев гораздо богаче грече-
ских. В росписи виллы Мистерий мы видим различные оттенки зелё-
ного — от ярко-изумрудного до тускло-оливкового и лилового цвета.
После окончания росписи поверхность стены полировали, придавая
ей блеск эмали, покрывали защитным слоем прозрачного воска, кото-
рый предохранял краски от выцветания. Применявшийся для этого
пунический воск расплавляли вместе с растительным маслом и нано-
сили шёлковой кистью. Затем к стенам подносили раскалённые угли
из орехового дерева (чернильного ореха). После этого их снова разгла-
живали и полировали чистым полотном» [3]. Не правда ли, это цен-
ное нутряное добавление к внешне ухваченной Мау дисперсности
помпеянских росписей?

Следующим по времени появления российским текстом, если
не ошибаюсь, была статья Алексея Ивановича Некрасова (1885–1950)
«Несколько слов о последнем периоде помпеянской декоративной
росписи», опубликованная через тридцать с лишком лет после рецен-
зии Кулаковского в «Сборнике статей в честь графини Прасковьи
Сергеевны Уваровой: 1885–1915» (М.: Т-во Скоропечатни А. А. Ле вен -
сон, 1916. — С. 139–166; 3 табл.). Между этими публикациями, принад-
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лежащими киевлянину и москвичу, лежит переводная трёхтомная
«История искусства всех времён и народов» директора Дрезденской
картинной галереи профессора Карла Вёрмана (1844–1933), в первом
томе которой, изданном под редакцией А. И. Сомова в Санкт-
Петербурге в 1903 году, автор конспективно пересказывает классифи-
кацию Мау.

Дальнейшая интерпретационная искусствоведческая литература
вопроса впадает в необозримость: во всяком общем сочинении по ис -
тории искусства или специальном труде о древнеримском искусстве
поминается помпейская стенная живопись и четыре её стиля, уста-
новленные Августом Мау. Приятно сознавать, что в России первым на
этот просветительский путь стал 28-летний киевский приват-доцент.

ПОМПЕЙСКАЯ СТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ [4]

Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji, von August Mau
(mit 20 Tafeln in csnem Mappe). Berlin, 1882. — XII+462. 8o

Всякий, кому приходилось побывать в Помпеях, испытывал, коне-
чно, на себе чарующее впечатление помпейской стенной живописи.
Развалины домов, общественных зданий, храмов, форум, стены горо-
да, наконец, самые улицы — всё это как-то скоро становится знако-
мым и близким. Лишь наша учёная пытливость, желание дать само-
му себе отчёт в правильности постановки и решения тех вопросов
по истории города, которые выдвинуты на очередь наукой, поддер-
живают в нас интерес к этим развалинам. В совершенно другое отно-
шение становится всякий к помпейской стенной живописи. Одно уже
то обстоятельство, что в этих фресках заключается для нас всё, что со -
хранилось от античной живописи, привлекаете к ним наше особен-
ное внимание. Но и помимо этого обстоятельства путешественник
невольно поддается сразу обаянию этой живописи. Свежесть и яр -
кость красок в произведениях художников, работавших почтя за две
ты сячи лет до нашего времени, разнообразие, красота и оригиналь-
ность рисунка, стиль работы, всё это поражаете вас сразу, и чем даль-
ше, тем всё больше и больше овладевает вашим вниманием. В своём
личном чувстве путешественник обращает развалины помпейских
домов в художественный музей, в котором он каждый день открыва-
ет всё новые и новые сюжеты для живого и всестороннего изучения. 

В учёной литературе существуете немало исследований о пом -
пей ской стенной живописи, самым большим авторитетом между
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последними пользуются работы секретаря Римского археологическо-
го института Вольфганга Гельбига (Wolfgang Helbig. Wandgemaelde der
vom Vesuv verschuetteten Staedte Campaniens, [Lpz.,] 1868, и Unter  su -
chun gen ueber die Campanische Wandmalerei, [Lpz.,] 1873 [5]). Гельбиг
изучал собственно картины. Иначе ставится вопрос их той новой кни -
ге, заголовок которой выписан выше. 

Работа д-ра May [6] примыкает по своему направленно к исследо-
ваниям в области исторического изучения Помпей. Давно уже иссле-
дователи не ограничиваются описательным изучением развалин
древ него города: их пытливость давно уже обращена на восстановле-
ние истории города, причём, путем точных детальных изысканий,
питаются определить эпоху, которой принадлежит та или другая
постройка. Первая попытка разделить помпейские развалины на груп -
пы и установить эпохи, которым принадлежит каждая, была сделана
Fiorelli, стяжавшим себе громкую известность в своей многолетней
деятельности в качестве директора помпейских раскопок. Вслед
за ним Ниссен с архитектором Шёне принялись за изучение помпей-
ских развалин в том же историческом направлении. Результатом
их работ явилась изданная первым из них книга «Pompeianische
Studien» (Leipzig, 1877) [7], в которой автор представил попытку хроно-
логически датировать все общественный здания и определить на ос -
но вании изучения материала и кладки стен эпохи, к каким принад-
лежат отдельные частные постройки. К работе Ниссена были сделаны
некоторые поправки и дополнения в книге May «Pompejanische Beit -
raege» (Berlin, 1879). — Если в частностях и возможно несогласие, то в
общем результаты Ниссена представляют всё-таки тот прочный фун-
дамент, на котором возводить May свои дальнейшие теории. 

May задаётся целью изучить в хронологической последователь-
ности стили помпейских стенных декораций. Своё исследование он
начинает с констатировки общих фактов по истории постройки
домов. Помпейские постройки разделяют на три группы. Первая
из них характеризуется употреблением глины в качестве вяжущего
материала и известнякового камня для кладки стен. Фасады домов
сложены из квадров, внутренние стены из мелких тесанных камней
из того же сарнскаго известняка. Дома ограничиваются одним атриу-
мом с лежащими вокруг него комнатами, и имеют сад за tablinum’ом.
Характерный образец этого типа постройки — Casa del Chirurgо. Что до
приблизительной хронологической даты этой группы, то её поме-
щают в III век до Р. Х.

Вторую группу составляют здания, для возведения которых, наря-
ду с известняком, употребляется туф. Фасады домов складываются
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из квадров, что же до внутренних стен, то под влиянием известки,
заменившей глину, явился новый вид кладки — так называемый opus
incertum: неотёсанные камни, преимущество куска лавы, укладыва-
лась в густой раствор извёстки. Что до плана домов, то наряду c атриу-
мом является уже и перистиль, как результат греческого влияния
на туземную архитектуру. Хронологически эта эпоха определяется
как период процветания осских Помпей, то есть II век до Р. Х. 

Третья группа зданий принадлежит эпохе римской колонии
в Пом пеях, то есть времени после 80 г. до P. X. Характерная особен-
ность построек этой группы состоит в широком применении кирпи-
ча. Из этого последнего возводятся угловые части фасадов, косяки две-
рей дома на улицу; он же употребляется, вперемежку с камнем, для
возведения стен. Наряду с opus iucertum является часто opus reticula-
tum, то есть тот вид кладки, при котором для наружной стороны стен
подбираются одинаковой величины камни с квадратной поверхно-
стью и укладываются в виде сетки.

К этим трём группам Мау прибавляет ещё две. К первой из них он
относит здания, в которых строго выдержан тип кладки opus reticula-
tum с углами и косяками из туфа, тёсанного в форме кирпича. Эти по -
стройки принадлежат первым годам нашей эры. Ко второй и послед-
ней группе относятся здания, которые пострадали от землетрясения
63 года нашей эры и позднее были отделаны заново. 

Эти данные по истории построек служат для автора основой
его теории постепенной смены четырёх стилей помпейских стенных
декораций. Он останавливается подробно только на трёх первых, что
до последнего, который дошёл до нас на стенах последней из выше
названных групп зданий, то автор ограничивается по отношению
к нему лишь несколькими общими замечаниям (S. 448 сл.). Атлас,
приложенный к его книге, состоящий из двадцати таблиц, предна-
значен служить для облегчения читателю понять те детали, в кото-
рые входит автор. Он обнимает собою образцы только первых трёх
стилей; для четвёртого автор ссылается па изданий помпейских фре-
сок, принадлежащих Zahn’у. Изложение автора отличается такой под-
робностью, он так тщательно описывает все стены, сохранившие
на себе следы того или другого стиля, что книга его в большей своей
части обращается в путеводитель по Помпеям. В нашей заметке
мы принуждены ограничиться указанием на общие положения, кото-
рые являются результатом детального и подробного анализа, произ-
ведённого автором в своей книге. 

Три разбираемые автором стиля получили у пего следующие обо -
зна чения: первый назван стилем инкрустации (Incrustationsstil), вто-
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рой — архитектурным и третий —орнаментированным. Хроно логи -
чески — первый из них определяется как второй век до P. Х.; архитек-
турный стиль приходит на смену первому вместе с основанием в Пом -
пеях римской колонии; что до третьего, то ему соответствует первая
половина первого века нашей эры. Резкое, легко ощутимое различие
существует, собственно, только между первым стилем и по -
следующими. Дело в том, что в первом стиле в декорацию привходит
пластика, тогда как в последующих стилях остаётся лишь краска.
Декорация первого стиля является подражанием мраморной инкру-
стации, как выражается автор, то есть стена представляется как бы
выложенной плитами мрамора, и — необходимо прибавить — раз-
ноцветного. Площадь стены разделена на прямоугольники, отделен-
ные друг от друга углублением, то есть как бы выступающие над
поверхностью стены. Но стена не является одной цветной поверхно-
стью: она делится прежде всего на две части: нижнюю и верхнюю.
На это деление следует обратить особенное внимание, так как оно со -
хранено было в последующих стилях и существенно влияло на са мое
развитие орнаментации. Для декорации нижней части стены (кото-
рая бывает обыкновенно значительно больше половины высоты всей
стены), взята за образец наружная стена той архитектуры, которую
мы знаем в построенных из квадров храмах. Стена распадается на три
части. Нижняя — цоколь — изображается обыкновенно одноцветной
полосой, которая пластически отделена от верхней части. Площадь
над цоколем распадается на две части: нижняя разбивается на боль-
шие прямоугольники, отделённые обыкновенно друг от друга поло-
сками цвета, отличного от цвета плит; верхняя часть площади разби-
вается на продолговатые прямоугольники, которые в два или три
ря да лежат над большими нижними. Они изображают как бы квадры,
из которых состоит стена и пластически отделены друг от друга.
Над ни ми, как части, разделяющая всю поверхность стены, возвыша-
ется карниз, который и выдаётся внутрь. Карниз отделывается в том
роде, как в храмах и подобных зданиях на наружных стенах. Площадь
стены над карнизом до самого потолка остаётся большею частью
одноцветной и ровной; реже является и здесь пластическое изобра-
жение квадров. Что до цветов, преобладающих в первом стиле, то
это — фиолетовый, зеленый, жёлтый, редко появляется также и крас-
ный. — Характерные образцы зданий, сохранивших эту декорацию,
это прежде всего всем известная, увековеченная Бульвером, Casa
di Sal lustio, затем Casa del Fauno и стены Базилики. 

Переход от этого простейшего стиля к позднейшим сказывается,
прежде всего, на устранении пластического элемента. Декорация сох-
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раняет свой старый характер, стена продолжает изображать поверх-
ность, выложенную плитами разноцветного мрамора, но прямоуголь-
ники, на которые она разделена, не отделяются более друг от друга
углублениями, отличаются лишь разницей в цвете. Выдающийся
внутрь дома карниз исчезает; но, сохраняя своё место, он тем самим
удерживает и в позднейших стилях деление стены на нижнюю
и вер х нюю части. На поверхности стены являются украшения, кото-
рые характеризуют её как внешнюю стену здания. Это — пилястры
и ко  лонны. Они рисуются как бы стоящими на цоколе. Что до их
высоты, то часто они восходят до потолка, в таких случаях исчезает,
или, по крайней мере, затемняется, разделение стены на две части;
но ча ще они восходят только до высоты карниза, который изобра-
жается как бы лежащим на колоннах. В таких случаях верхняя часть
стены получает самостоятельные украшения в виде разных архи-
тектурных мотивов, как то: колонн, портиков, фасадов зданий.
В декорациях этого стиля, хронологию которого May определяет пер-
вым веком до P. X., то есть эпохой начала римской колонии в Пом -
пеях, — увеличивается палитра помпейских декораторов. Если
в пер вом стиле преобладают цвета: фиолетовый, жёлтый и зелёный,
то теперь является чёрный цвет (преимущественно для цоколя),
затем ярко-красный и голубой. О последнем следует заметить, что
он является преимущественно на верхней части стены как бы для
того, чтобы производить иллюзию открытого вида вдаль на глухой
стене римского дома. 

В декорациях второго стиля начинают появляться на стенах кар-
тины a fresco. Соответственным для них местом является нижняя
часть стены. Колонны или пилястры делят последнюю на несколько
частей, число их бывает обыкновенно нечётное: три или пять. Самым
удобным местом для картины является центральное поле. 

Третий стиль помпейских декораций автор называет орнамен-
тированным. Он является естественным развитием второго. Архи -
тек  тур ные моменты декорации теряют свою жизненность. Колонны
утонча ются, принимают формы совершенно не соответствующие
тем, какие они могут иметь в действительности и сходят постепенно
на степень простого орнамента. Вместе с тем и декорация стены в её
целом принимает характер рисунка на гладкой поверхности.
Является богатый, изобилующий разнообразием цветов и узоров ор -
на мент для промежуточных частей. Архитектурные украшения
в средней части нижней половине стены всё более и более сходят
на степень рамы для помещаемой в этом поле картины. Поля, сосед-
ние к среднему, принимают в центре те прелестные фигуры летящих
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вакханок, кентавров, амуров, которые слывут у нас в настоящее
время под именем помпейских фигур. Архитектурные украшения
верхней части стены, обычные уже во втором стиле, становятся всё
богаче: на крыльце и в окнах изображаемых там зданий появляются
отдельные людские фигуры. Иногда же в верхней части стены поя-
вляются в качестве орнамента фигуры сатиров и людей, прихотливо
поставленные на орнаментах, заимствованных из архитектуры.
Архитектурные моменты декорации теряют всякую жизненность,
колонна переходит иной раз в стебель, от которого отделяются
листья. На смену колонны приходит часто канделябр, который под-
час вытягивается во всю вышину стены. 

Таковы в самых общих чертах характерные особенности трёх сти-
лей помпейской стенной декорации. В своей книге автор обосновыва-
ет каждое положение по возможности полным рассмотрением всех
сохранившихся образцов, причем он часто вдается в такие рассужде-
ния, справедливость которых можно проверить, только находясь
на месте. Для облегчения понимания своей книги автор приложил
к ней двадцать таблиц, рисованных большею частью красками, лишь
некоторые исполнены сепией. Лишь немногие снимки представляют
стену в её целом: большею частью автор довольствуется изображени-
ем наиболее характерных частей. На двух последних таблицах собра-
ны образцы более изящных орнаментов третьего стиля. Так как автор
касается в своей книге стенных декораций в так называемом доме
Германика на Палатине (автор видит в нём характерный образец
своего второго стиля), то ІХ таблица его атласа представляет снимок
со стены таблинума этого дома. Что касается до воспроизведения
образцов на этих таблицах, то нужно отдать полную справедливость
мастерам, работавшим над ними: ни в одном другом издании, не ис -
ключая даже знаменитого издания Никколини «Le laсe ed i monumenti
di Pom pei” [8], нам не приходилось встречать ещё такого точного худо-
жественного выполнения [9]. 

Для полноты нашего отчёта о книге May приходится остановить-
ся ещё на одном общем вопросе по отношению к помпейским стен-
ным декорациям. Разумею вопрос об их происхождении. Ввиду тех по -
ложений касательно помпейских фресок, которые стоят в науке
как ре  зультат изучения этого предмета Гельбигом, автор мог считать
в дан ном случае вопрос уже решённым. Если помпейские фрески
стоят в такой тесной связи с искусством греческого Востока и в част-
ности — Александрии, то само собою разумеется, что мы вправе пред-
положить то же происхождение и для стенных декораций в их целом.
Но автор пытается дать обосновку, хотя и весьма краткую, такому
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решению вопроса (S. 121 сл.). Понятно, что всё дело сводится здесь
к первому стилю, ибо дальнейшие были лишь его развитием. 

Первый стиль помпейской стенной декорации был подражанием
выкладки стен плитами разноцветного мрамора. Ясно, что этот пос -
лед ний способ украшать жилище мог возникнуть только в той стра-
не, где был в изобилии цветной мрамор. Удовлетворяющий этому
условию пункт можно искать только в Александрии, так как именно
Африка богата различными сортами цветного мрамора, и, как извест-
но, в более поздние времена именно через Александрию получали его
римляне для построек императорской эпохи [10]. Весьма возможно
предполагать, что уже на Востоке возник способ заменять этот доро-
гой вид декорации более простым, разрисовкой по штукатурке.
На берегах Неаполитанского залива, где влияние греческой культуры
опиралось с древних времён на такие центры как Неаполь,
Посидония, в местах, где уже с третьего века до P. X. самый план дома
подвергся существенному влиянию греческой архитектуры, стал из -
вестен с той же поры и этот вид стенной декорации. 

Коснувшись этого вопроса, автор указывает ещё на одно интерес-
ное обстоятельство. Дело в том, что именно в домах с декорациями
первого стиля найдены мозаичные картины на полах домов. Так, зна-
менитая мозаика, изображающая битву Александра Македонского
с пер сами, найдена в Casa del Fauno. Что же касается до истории
мозаики, то искусство это возникает в так называемую александрий-
скую эпоху греческой культуры. Таким образом получается еще один
признак для определения хронологии декораций первого стиля и но -
вое косвенное доказательство того, откуда и каким путём перешла
на итальянскую почву манера декораций. 
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Андрей Пучков. Восхищение классификацией: Первый российский
текст о помпейской живописи (Юлиан Кулаковский о книге Августа Мау).

Впервые за сто тридцать лет автор напомнил о существовании статьи
киевского профессора классической филологии Юлиана Андреевича Кула ков -
с кого (1885–1919), посвященная пересказу классической книги секретаря
Немецкого археологического института в Риме профессора Августа Мау
(1840–1909) о помпейской стенной росписи. Изложенная А. Мау концепция,
закрепившаяся в мировой науке об искусстве, посвящена классификации
помпейской живописи: 1) «инкрустационный» (ІІ в. до Р. Х. — начало І в.
до Р. Х., ими тация мраморной облицовки); 2) «архитектурно-перспективный»
(в основном около 80 г. до Р. Х. — около 30 г. до Р. Х.; архитектурные картинки,
пейзажи, мифологические сцены); 3) «орнаментальный» (первая половина І в.;
симметрические орнаментальные композиции, включающие мифологиче-
ские сцены и пейзажи); 4) «фантастический» (около 63 — начало 2 в.; преиму-
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щественно иллюзорные архитектурные построения). В статье Кулаковского
представлен комментированный обзор этих стилей, впервые осуществлённый
им в российском искусствоведении.

Ключевые слова: Юлиан Кулаковский, Август Мау, Помпеи, помпейская
живопись, четыре стиля помпейской живописи.

Андрій Пучков. Захоплення класифікацією: Перший російський текст
про помпейський живопис (Юліан Кулаковський про книгу Августа Мау).

Вперше за сто тридцять років автор нагадав про існування статті київсь-
кого професора класичної філології Юліана Андрійовича Кулаковського
(1885–1919), присвяченої переказу класичної книги секретаря Німецького
археологічного інституту в Римі до професора Августа Мау (1840–1909) про пом -
пейський стінний розпис. Викладена А. Мау концепція, що закріпилася у сві-
товій науці про мистецтво, присвячена класифікації помпейського живопису:
1) «інкрустаційний» стиль (ІІ ст. до Р. Х. — початок І ст. до Р. Х., імітація марму-
рового облицювання); 2) «архітектурно-перспективний» стиль (переважно
бл. 80 р. до Р. Х. — бл. 30 р. до Р. Х.; архітектурні картинки, пейзажі, міфологічні
сцени); 3) «орнаментальний» стиль (перша половина І ст.; симетричні орна-
ментальні композиції, що включають міфологічні сцени і пейзажі); 4) «фанта-
стичний» (бл. 63 р. — початок 2 ст.; переважно ілюзорні архітектурні побудо-
ви). Статтею Кулаковського репрезентований коментований огляд цих стилів,
вперше здійснений ним в російському мистецтвознавстві.

Ключові слова: Юліан Кулаковський, Август Мау, Помпеї, Помпейські
живопис, чотири стилю помпейського живопису.

Andrii Puchkov. Admiration for the Classification: The First Russian Text
of the Pompeian Painting (Julian Kulakovsky about the book by August Mau).

For the first one hundred and thirty years, the author reminded of the existen-
ce of articles Kiev professor of classical philology Julian A. Kulakovsky (1885–1919),
dedicated to retelling the classic books of the Secretary of the German Archaeological
Institute in Rome Professor August Mau (1840–1909) of the Pompeian wall paintings.
The stated A. Mau concept, gain a foothold in the world of science on art, dedicated
to the classification of Pompeian painting: 1) “incrustation” (II BC — the beginning
of I BC, imitation marble cladding); 2) “architectural perspective” (generally about
80 BC — 30 BC; architectural images, landscapes and mythological scenes); 3) “orna-
mental” (am I cent; symmetric ornamental compositions, including mythological sce-
nes and landscapes); 4) “fantastic” (about 63 — 2 cent.; mostly illusory architectural
construct). The article presented Kulakovsky annotated review of these styles,
the first time they Implemented in Russian art history.

Tags: Julian Kulakovsky, August Mau, Pompeii, Pompeian Painting, four Styles
of Pompeian Painting.
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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;
– 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 Координаційну раду з питань мистецької освіти і науки

при Національній академії мистецтв України
Затверджено постановою Президії НАМ України

від 22.05.2014 № 7/24-09



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
імені М. П. Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор
філософських наук, професор

БЕЗГІН Олексій Ігорович — ректор Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, академік НАМ України, заслужений діяч
мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор

БІТАЄВ Валерій Анатолійович — начальник науково-організаційного управління
президії НАМ України, член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв
України, доктор філософських наук, професор

БОКОТЕЙ Андрій Андрійович — ректор Львівської національної академії мистецтв,
академік НАМ України, народний художник України, професор

БУЦЕНКО Олександр Алімович — директор Українського центру культурних
досліджень

ВЄРКІНА Тетяна Борисівна — ректор Харківського національного університету мис-
тецтв імені І. П. Котляревського, народна артистка України, кандидат мистецтвознавства,
професор

ГУРЖІЙ Андрій Миколайович — віце-президент НАПН України, академік НАПН
України, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор

ДАНИЛЕНКО Віктор Якович — ректор Харківської державної академії дизайну і мис-
тецтв, член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, доктор мис-
тецтвознавства, професор

ЗАВАЛЕВСЬКИЙ Юрій Іванович — заступник директора Інституту інноваційних тех-
нологій та змісту освіти МОН, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогіч-
них наук, доцент
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ЗВІРЯКА Анна Іванівна — директор Науково-дослідного інституту пам’яткоохорон-
них досліджень 

ЗЛОТНИК Олександр Йосипович — ректор Київського інституту музики імені
Р. М. Глі єра, голова Ради керівників комунальних ВНЗ культури і мистецтв, народний
артист України, професор

КАРАНДЄЄВ Ростислав Володимирович — заступник Міністра культури України,
доктор філософії в галузі економіки

КОРНІЄНКО Владислав Вікторович — ректор Київської муніципальної академії ест-
радного та циркового мистецтва, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецт-
вознавства, професор

КОРНІЄНКО Неллі Миколаївна — директор Національного центру театрального мис-
тецтва імені Леся Курбаса, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства

КОРИСЬКО Анатолій Петрович — директор Державного методичного центру нав -
чальних закладів культури i мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України

НЕБЕСНИК Іван Іванович — ректор Закарпатського художнього інституту, заслуже-
ний працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор

ПИЛАТЮК Ігор Михайлович — ректор Львівської національної музичної академії
імені М. В. Лисенка, член-кореспондент НАМ України, народний артист України, кандидат
мистецтвознавства, професор

ПУЧКОВ Андрій Олександрович — заступник директора Інституту проблем сучасно-
го мистецтва НАМ України з наукових питань, академік Української академії архітектури,
доктор мистецтвознавства, професор

РОЖОК Володимир Іванович — ректор Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського, член-кореспондент НАМ України, народний артист України,
доктор мистецтвознавства, професор

СКНАР Олександр Іванович — проректор Київського національного університету
культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, кандидат педагогічних
наук, професор

СОКОЛ Олександр Вікторов — ректор Одеської національної музичної академії імені
А. В. Нежданової, член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України,
доктор мистецтвознавства, професор

СТРІХА Максим Віталійович — заступник Міністра освіти і науки України, академік
АНВШ України, доктор фізико-математичних наук, професор

ЧЕМБЕРЖІ Михайло Іванович — ректор Київської дитячої академії мистецтв, акаде-
мік НАМ України, член-кореспондент НАПН України, народний артист України, професор

ЧЕРНЕЦЬ Василь Гнатович — ректор Національної академії керівних кадрів культу-
ри і мистецтв, академік АНВО України, заслужений працівник освіти України, кандидат
філософських наук, професор

ШАЛІТ Олександр Григорович — директор Київської дитячої музичної школи № 35,
голова президії Всеукраїнської ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких
шкіл, заслужений працівник культури України

ШЕЙКО Василь Миколайович — ректор Харківської державної академії культури,
член-кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, доктор історичних
наук, професор

ШЕРСТЮК Валентин Панасович — директор Київської середньої спеціалізованої
музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка, голова Ради директорів державних серед-
ніх спеціалізованих мистецьких шкіл, заслужений діяч мистецтв України, професор 

ЩЕРБИНА Віктор Миколайович — заступник директора з наукової роботи Інституту
культурології НАМ України, доктор соціологічних наук, професор
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