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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МИСТЕЦТВА
УДК [7.01.011](045)

Серов Николай Викторович

Проблемы хроматического
тестирования
В статье осуществлено исследование, целью которого является подтверждение (или опровержение) связи идеального (чувств цветового концепта) с материальным, т. е. опредмеченным,
в словах тестов, с одной стороны, и в вербальных цветообозначениях, с другой; верификация
прогностической валидности цветовой семантики с «тест-ретестовой валидностью» цветовых канонов.
Ключевые слова: цвет, тест, искусство, хроматическое тестирование.
Серов М.В.
Проблеми хроматичного тестування
У статті здійснено дослідження, метою якого є доведення (або спростування) зв’язку ідеального
(почуттів колірного концепту) з матеріальним, тобто опредмеченим, у словах тестів, з одного
боку, й у вербальних кольоропозначеннях, з іншого; верифікація прогностичної валідності колірної семантики з «тест-ретестовою валідністю» колірних канонів.
Ключові слова: колір, тест, мистецтво, хроматичне тестування.
Nikolai Serov
Problems of chromatic testing
The objective data research is to confirm (or disprove) the connection between perfect (perception of colour
concept) and the material, that is, with subjective, in words of the tests, on the one hand, and verbal colour
terms, on the other hand, verification of predictive validity of colour semantic with “test-retest validity”
of the colour canons.
Key words: colour, test, art, chromatic testing.

О

сновная особенность хром-теста — принципиально исследовательский характер, поскольку прежде всего он предназначен для верификации архетипической модели интеллекта
(АМИ) и / или АМИ с гендерной оппонентностью
(АМИГО). Последняя была отнесена к разряду
объективированных в силу того, что цветовые каноны и их гендерное соотнесение с планами интеллекта весьма близки к достоверным.
Таким образом, целью настоящего исследования является верификация прогностической валидности цветовой семантики с «тестретестовой валидностью» цветовых канонов,
которые, независимо от каких-либо миграционных влияний, тысячелетиями воспроизводились мировой культурой на многомиллионной
выборке репрезентативных данных.
В предварительных исследованиях нами было
выявлено, что на выбор предпочтительных цветов оказывали определенное влияние не только
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возраст, но и цвет наличной одежды, поскольку
она является определенного рода светофильтром для бессознания. Проблему роли цвета
в мировой культуре изучали М. Люшер, Н. Серов,
Ю. Грибер, Л. Горбатенко, С. Тепанов, В. Тихонов,
Н. Волков.
Существенное влияние на выбор оказывали
различные фазы месячного цикла женщин. Так,
например, в параменструальной фазе существенно
увеличивался выбор маскулинных цветов, что, возможно, объяснялось увеличением концентрации
тестостерона. Поэтому в анкетах требовалось введение таких «физиологических» данных, как «день
цикла» для женщин. В соответствии с билатеральным разнесением компонентов АМИ, в анкету был
введен пункт «правша—левша», а также «наличие / отсутствие дальтонизма».
Вопросы вербального теста АМИ первоначально
формулировались нами по принципу V шкалы MMPI.
Вместе с тем «многоатомная» неоднозначность
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большинства из них показала, что необходимо было
более четко представить каждый компонент АМИ
с разнесением по гендеру (f—m), а также по андрогинности для компонентов (n), включающих, к примеру, эстетику цветовосприятия.
Таким образом на опыте должна была проявиться
идентификация атомарных компонентов АМИ,
которые определялись бы с совершенно различных
позиций. С одной стороны, она могла проводиться
по выбору предпочтительных цветов в визуальных
хром-тестах и тесте Люшера, а также в вербальном
хром-тесте. С другой стороны, этот же результат
должен был проявиться при ответах на «бесцветные» тест-вопросы вербальных тестов MMPI и АМИ.
Иначе говоря, в идеальном случает все четыре теста
должны были привести к выбору одних и тех же компонентов интеллекта каждым испытуемым; в хромтестах отмечались также отвергаемые цвета, которые
должны были найти свое подтверждение и в игнорировании вопросов вербального теста АМИ.

не упоминая вслух мнемоническое правило
«Почти Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит
Фазан».

Экспресс-хром-тест для выявления
доминантных принципов
творческого мышления

Результаты по тестам Б и В. При направлении по часовой стрелки с достоверностью 85±5 %
должно преобладать формально-логическое
мышление, связанное с доминантой левого полушария головного мозга. При обратном расположении стимульных образцов (против часовой
стрелки) в интеллекте испытуемого преобладает
образно-логическое мышление (доминанта правого полушария).

Вариант А. Испытуемому предъявляются две
пары цветовых кругов:

Задание. Быстро оценить (отдельно для a–б
и в–г), какие круги в каждой паре «правильные».
Результаты по тесту А. Выбор «правильными»:
− а и в — креативность (доминанта левого
полушария) и волевая направленность
(правое полушарие) интеллекта на инновационные решения задач;
− а и г — креативность и непроизвольный
интерес к решению задач;
− б и в — традиционность и консервативность
мышления;
− б и г — традиционность в творческом подходе к проблеме.
Вариант Б. На светло-сером фоне испытуемому предъявляются восемь беспорядочно перемешанных цветовых образцов любой, но одинаковой формы (стимульные образцы предлагаются
без вербальных цветообозначений):
Задание. По периметру круга последовательно и молча разложить стимульные образцы
согласно их расположению в спектре («в радуге»),
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фиолет

синий

голубой

зеленый

желтый

оранж

красный

пурпур

Вариант В. На белом фоне испытуемому
предъявляются перемешанные образцы с вербальными цветообозначениями:

Задание. Предлагается вспомнить мнемоническое правило «Почти Каждый Охотник Желает
Знать, Где Сидит Фазан» и записать по кругу
на чистом листе бумаги первые буквы 8 цветовых
обозначений: П, К, О, Ж, З, Г, С. Ф (вербальные
цветообозначения упоминаются без предъявления стимульных образцов).

Вариант Г. Испытуемому предлагается
выбрать (из четырех цветовых кругов а, б, в, г)
«правильный» и затем «правильно» развернуть
его относительно центральной оси симметрии.
Результат по тесту Г. Цвет, расположенный
вверху цветового круга, позволяет установить
гендерную доминанту компонента интеллекта,
а внизу — субдоминанты. Выбор цветового круга
коррелирует с доминантой правого (а, в круги)
или левого (б, в) полушария.
Ахромный тест для определения
типа темперамента и гендерных доминант
АМИ / АМИГО
Задание. Инструкция по выбору предпочтительных цветов в тест-образцах (рис. a — г).
1. Выберите три предпочтительных цвета (сектора) в «правильном» цветовом круге: нравится больше всех — 1, затем — 2 и 3; и три
не нравящихся (отвергаемых): больше всего
не нравится — 1, затем — 2 и 3.
2. Выберите один предпочтительный и один
отвергаемый цвет на семиступенчатой
ахромной шкале:
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3. Выберите три предпочтительных и три
отвергаемых цвета (сектора) в нижнем цветовом круге (обозначения в п. 1).
Обработка результатов:
1) выбранные три предпочтительных цвета
обозначить полученными номерами в круге
темпераментов (рис. 1). При отличиях
выбора для верхнего и нижнего цветовых
кругов полученные данные оцениваются
по правилу аддитивного смешения цветов
для каждого номера;

интеллекта {Белые (3 левых ступени) — M-,
Серый (1 в центре) — Id- и Черные (3 правых) — S-план} без разделения от условий
проведения опыта (N — левые и Е — правые ступени относительно центра);
8) результаты выбора для отвергаемых цветов (среди полихромных и ахромных стимулов) служат верификацией полученных
данных «от противного».
Рабочие варианты анкеты с тестом
АМИ / АМИГО и вербальным хром-тестом приводятся ниже (табл. 1–5).
Таблица 1

Рис. 1. Восьмицветовой круг
темпераментов и планов (АМИГО)

2) стрелками, проведенными от 2 и 3 к цвету 1,
оценить ближайший к 1 тип темперамента
испытуемого;
3) в круге гендерных планов АМИ построить треугольник предпочтительных цветов
с указанием номеров каждого цвета в углах
полученного треугольника;
4) по этим номерам определить доминантные и субдоминантные компоненты интеллекта:
− без учета гендера и условий проведения
опыта цвета К, О и Ж — доминанта
бессознания, Г, С и Ф — подсознания,
П и З — сознания;
− при учете гндера и условий проведения опыта цвета К, З и Ф — маскулинная доминанта в нормальных условиях
и фемининная — в экстремальных;
− цвета Ж, Г и П — фемининная доминанта в нормальных условиях и маскулинная — в экстремальных;
5) определить симметричность (или отклонение) полученного треугольника относительно вертикальной <П–З> оси для
выявления под- или бессознательной
доминанты: Г, С, Ф = Id-план и К, О, Ж =
S-план;
6) аналогичную процедуру провести относительно горизонтальной <О–С> оси для
выявления доминанты сознания: П = M(f)план и П = M(m)-план;
7) выбор цвета по ахромной шкале позволяет определить доминирующий план
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Дата (цифрами):___. ___. 20___ г.
ФИО
(полностью).
Возраст_____лет.
Правша—левша (подчеркнуть).
Наличие дальтонизма:
да, нет, сомневаюсь (подчеркнуть).
Темперамент: холерик, сангвиник, флегматик,
меланхолик (подчеркнуть).
Тип акцентуации характера: тревожный,
педантичный, истеричный (подчеркнуть).
Для женщин: день цикла: ______;
(беременная, кормящая — подчеркнуть).
ПМС: агрессия, депрессия,
отсутствует (подчеркнуть).
Принимаю—не принимаю
гормональные препараты (подчеркнуть)
I. Визуальный выбор по стимульным образцам.
1. Выбрать в цветовом круге три сектора
с нравящимися и три с отвергаемыми цветами.
2. Обозначить их первыми буквами цвето
обозначений, которые указаны по периметру цветового круга.
3. Аналогично выбрать на ахромной шкале
один нравящийся (Б, С или Ч) и один отвергаемый (Б, С или Ч) цвет.
Таблица 2
Порядок пред
почтений

Предпочти
тельные
(цветообозна
чение)

Отвергаемые
(цветообо
значение)

1 (больше всего)
2 (менее)
3 (еще менее)
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II. Выбор предметных цветов.
1. Отметить цифрами предпочтительные
цвета одежд на партнере:
− 1 — больше всех нравится, 2 — менее
и 3 — еще менее предпочтительный.
2. Цифрами 1, 2 и 3 в порядке предпочтения
отметить:
− слева от / — цвет верхней одежды, нумерация по корпусу сверху вниз;
− справа от / — цвет нижнего белья, нумерация по корпусу сверху вниз.
3. Среди трех ахромных цветов выбрать
предпочтительный и обозначить его цифрой 1:
• полихромный;
• визуальный;
• вербальный.
Таблица 3
Желаемые цвета Желаемые Сейчас
верхней одежды
цвета
цвета
Цветообо
на партнере
одежд
одежд
значения
на себе
на себе
f
m
(подруга) (друг) (см. п. 2) (см. п. 2)

Красный
Оран
жевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Фиоле
товый
Пурпур
ный
Розовый
Бежевый
Корич
невый
Белый
Серый
Черный

Полихромные

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

Ахромные (см. мп. 3)
/
/
/

/
/
/

Хроматическая семантика вербального
теста АМИ/АМИГО
Таблица 4
Вопросы для
Планы
Модели
идентификации функций АМИ / АМИГО рующий
компонентов АМИ
цвет

Я люблю родителей
ММир вокруг меня целе- Мсообразен и понятен
Мне кажется важным Мсохранение традиций
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Б
Б
Б

Люблю вспоминать
прошлые события
В своей одежде стараюсь слиться с окружающей средой
Мне нравится делать
что-то неизвестное
ранее
Я следую потребно
стям моего организма
Будущее важнее, чем
настоящее
Иногда я опаздываю
на занятия
Люблю читать научнотехническую литературу
Мне понравилась бы
работа библиотекаря
Меня мало волнует
мнение большинства
Главным в любви я
считаю духовное влечение
Я люблю учиться
Обычно я игнорирую ушибы и ссадины
на своем теле
Я с радостью трачу
время и силы на то,
чтобы приготовить
и вкусно поесть
Люблю гулять в одиночестве по темным
улицам
На встречи я всегда
прихожу вовремя
Я с трудом засыпаю
Мне хотелось бы участвовать в охоте, чтобы
убивать животных
Основой любви я считаю телесное влечение
Обычно я с трудом
просыпаюсь и плохо
соображаю в этот
момент
Ежедневно я трачу
определенное время
на заботу о своем теле
Люблю ходить в театры,
музеи, на выставки и т.д.
Сейчас я в состоянии
тревожности
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В любой, даже азартной игре, я контролирую свое поведение
Мое «Я» — конформизм, робость
и застенчивость
У меня с детства —
страсть к коллекционированию
Обычно я стараюсь
контролировать свои
чувства
Я всегда прислушиваюсь к мнению окружающих
В опасной обстановке
у меня появляется уверенность в себе
Люблю пикантные
блюда, что-нибудь
остренькое
Я ценю в себе властность, активность
и решительность
Я обладаю чувством
компетентности и уверенности в себе
Люблю ходить по
магазинам и делать
покупки
В игре мне
свойственны страсть
и жуткий азарт
Партнеры в любви
взаимосвязаны физически
У меня всегда есть
инстинктивная готовность к контактам
Мое «Я» —
эмоциональность
и теплота в общении
с окружающими
Как лидер, всегда
защищаю свои
взгляды
Доверчивость, застенчивость, тихий
голос — это мое
Люблю себя за жизнерадостность и сердечность
Ценю в себе индивидуализм и амбициозность, собственную
позицию
Я хочу заботиться
о людях, т. к. сочувствую им
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Как сильная личность,
проявляю агрессивность
Люблю вести всех
за собой и не бояться
риска
Не люблю ругаться,
а люблю комплименты
Мне нравится утешать
и сострадать
Честолюбие, властность и напористость — это я
Бога я ношу в себе
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На предложения-вопросы по хроматической
семантике вербального теста АМИ / АМИГО
обозначить в столбце с номером положительный
ответ (согласие) знаком «+» или отрицательный —
прочерком «–».
Таблица 5
1
6 11 16 21 26 31 36 41 46
2 7 12 17 22 27 32 37 42 47
3 8 13 18 23 28 33 38 43 48
4 9 14 19 24 29 34 39 44 49
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Полученные результаты включены нами в базы
данных для последующей количественной обработки. Как показал данный этап исследования, визуальный и вербальный выборы предпочтительных
цветов оказались практически тождественны цветовым канонам мировой культуры. Это позволило нам,
если можно так сказать, экспериментально верифицировать объективный характер АМИ в пределах
вышеприведенной достоверности.
В частности, можно отметить, что при так
называемом «затруднительном» выборе («все
цвета одинаково нравятся») первый предпочтительный цвет визуального теста часто не совпадал с V шкалой MMPI и тестом АМИ, тогда как
второй и третий цвета в преобладающем большинстве случаев сходились.
Визуальный хром-тест, в отличие от теста
Люшера, включал значимое количество фокусных
цветов без их смешения, к примеру в 2 (сине-зеленый) и 5 (фиолетовый), что дало проекцию на более
детальную картину функционального подразделения интеллекта на атомарные компоненты.
Так, экспериментально подтверждена связь
(канонизированная историей мировой культуры)
доминирующего характера определенных компонентов АМИ / АМИГО с сооветствующими цветами. Согласие с экспериментом позволило считать установленные принципы архетипической
модели интеллекта надежной основой для создания психологической теории. Гендерные характеристики достаточно четко моделировались
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цветом и носили полярный характер лишь на диаметрах цветового круга: Id(f) — S(m); M(f) —
M(m); Id(m) — S(f) и Id(n) — S(n). Поэтому нам
представляется недостаточно обоснованным
построение так называемой полярной шкалы

«маскулинность—фемининность», принятое
ря
дом исследователей. Проведенная работа
выявила необходимость строгого учета в психологических исследованиях таких факторов, как
цвет одежды, гендер и граничные условия.
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Клюев Александр Сергеевич

Музыка:
синергетическая модель
В статье определяется место музыки в структуре мира с позиции синергетики. Показывается,
что, в соответствии с синергетической парадигмой, музыка — система, являющаяся вершиной системно-эволюционного развития мира. Рассматривается строение музыки как системы.
Уточняется, что музыка — система отношений. Проясняются ее элементы, фиксируются особенности этих связей. Автор характеризует личность, кристаллизуемую в музыкальном звучании, отмечает ее многомерность и утверждает, что, запечатленная в музыкальной материи,
она становится неизменным основанием музыки.
Ключевые слова: музыка, мир, синергетика, синергетический подход, система отношений,
музыкальный процесс, музыкальное произведение, личность.
Клюєв О.С.
Музика: синергетична модель
У статті визначається місце музики у структурі світу з позиції синергетики. Показується, що,
відповідно до синергетичної парадигми, музика — система, яка є вершиною системно-еволюційного розвитку світу. Розглядається побудова музики як системи. Уточнюється, що музика — система відносин. Висвітлюються її елементи, фіксуються особливості цих зв’язків. Автор хара
ктеризує особистість, що кристалізується в музичному звучанні, відзначає її багатомірність
і стверджує, що, зафіксована в музичній матерії, вона стає незмінною основою музики.
Ключові слова: музика, світ, синергетика, синергетичний підхід, система відносин, музичний
процес, музичний твір, особистість.
Aleksandr Klyuev
Music: synergetic model
From the synergy standpoint, the paper identifies the place of music in the structure of the World, argues that,
according to the synergy paradigm, music is a system in which the World’s systems evolution culminates.
The paper explores how music works as a system, underlines that music is a system of relations and identifies
the elements of this system as well as reveals the features of their relationship. The autor discusses human
personality and his multi-dimensionality that is crystallized in musical sound, explains that the musical
expression of this multi-dimensionality constitutes the eternal foundation of music.
Key words: music, world, synergy, synergy approach, system, system of relations, musical process, musical
piece, human personality.

Д

о недавнего времени в России и в государствах постсоветского пространства на фоне
множества демонстрируемых достаточно стихийных философских размышлений о музыке существовала единственная стройная, целостная философская концепция музыки, принадлежащая
Алексею Фёдоровичу Лосеву [10]. В настоящей
статье мы представляем ещё одну, нашу, целостную философскую модель музыки, основывающуюся на принципах синергетики. Отметим, что
понятие «синергетика» — производное от «синергия» (греч. συνεργία — сотрудничество, соучастие;
от греч. συν — вместе и ἔργον — деятельность, работа) [22].
О месте музыки в структуре мира.
Синергетика — наука о самоорганизации систем
на всех уровнях эволюционирующей материи.
Отличительным признаком системы, находящейся
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на последующем уровне эволюции материи, является более совершенная, качественно развитая ее
организация (обусловленная интеграцией, упорядоченностью элементов, входящих в систему предыдущего уровня). Законы синергетики раскрываются с помощью таких понятий, как: «аттрактор»
(от лат. attraho — притягивать к себе), «суператтрактор» (от лат. super — сверху, сверх и аттрактор), «бифуркация» (от лат. bi и furcus — разделённый надвое, раздвоенный), «фрактал» (от лат.
fractus — дроблённый, состоящий из частей, каждая из которых подобна целому) и др.
Можно сказать, синергетика позволяет нам
увидеть мир в его системно-эволюционном саморазвёртывании. Причём в силу того, что последнее осуществляется как сложный многомерный
и нелинейный процесс, возможно его различное
теоретическое моделирование.
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По нашему мнению, мир (включая также
человека) можно интерпретировать как эволюционирующую метасистему, развитие которой
осуществляется за счёт последовательной смены
составляющих её систем: природы (неживой,
живой), общества, культуры, искусства (в целом),
музыки. Иначе говоря, эволюцию мира можно
изобразить как эволюционное движение: природа (неживая — живая) — общество — культура — искусство (в целом) — музыка. При этом
эволюционное движение от одной из названных
систем к другой означает, разумеется, не отрицание предшествующей системы последующей,
а лишь её совершенствование («снятие», по Гегелю),
в рамках которого любая из них сохраняется
и в своём первоначальном обличии. Обратимся
к более детальному анализу указанного эволюционного движения мира, прежде всего к эволюции
внутри природы: неживая — живая.
Сегодня в науке существуют две точки зрения
на соотношение неживого и живого. Первая, наиболее широко распространённая, заключается
в трактовке живого, органического как производного из неживого — неорганического. Вторая,
представленная в первую очередь воззрением
академика В.И. Вернадского, сводится к пониманию неживого (в терминологии Вернадского —
косного) и живого как принципиально различных
явлений, вследствие чего живое никогда не развивается из неживого/косного, а изначально
пребывает и эволюционирует самостоятельно.
Мы солидаризируемся с первой точкой зрения,
поскольку именно она соотносится с отмеченным
выше синергетическим видением взаимосвязи
явлений в мире, в частности принадлежащих
неживой и живой природе.
Итак, существует эволюция материальных
форм в рамках природы (неживая — живая).
Вместе с тем природа, как целостное системное
образование, сама эволюционирует и в качестве
эволюционирующего образования подготавливает появление общества, тоже целостного
системного явления. Иными словами, общество — следующая после природы стадия развития мира (включая человека). Прокомментируем
этот тезис.
Мысль о том, что природа в целом является
предпосылкой существования общества, общепризнана в специальной литературе. Очевидно,
что общество возникает с появлением человека,
что, в свою очередь, обусловлено формированием
в природной биологической среде у представителей предшествующего человеческому обществу семейства гоминид феномена, именуемого
«сознание». Причём первоначально — коллективного сознания «мы» и лишь постепенно, в процессе эволюции, — индивидуального сознания
«я». Согласно многим исследованиям, человеческое сознание — продукт эволюции психической
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организации, зачатки которой наблюдаются уже
в биологическом мире (своеобразное «напоминание» об этом, по всей видимости, — наличие
в структуре человеческой психики подсознания,
контролирующего природные, биологические
проявления человеческого организма).
Общество, будучи целостным системным
образованием, на определённом этапе своего
эволюционного становления и в соответствии
с предложенной нами выше моделью эволюции
мира генерирует возникновение культуры, которая также оказывается своеобразной целостной
системой.
Необходимо подчеркнуть, что, как правило,
в научной литературе общество и культура пра
ктически не различаются. Вместе с тем в работах отдельных учёных настойчиво утверждается
мысль о том, что общество и культура — разные
явления, при этом культура — новый в качественном отношении уровень развития общества.
Наиболее отчётливо, на наш взгляд, эту идею
выразил А.К. Уледов. По мнению учёного, «культура — это не структурная часть целого… а скорее
определённое качественное состояние общества
на каждом данном этапе его развития» [21, 27–28].
Чем объясняется такая интерпретация?
Как указывалось выше, возникновение общества было подготовлено появлением человека,
точнее — человеческого сознания. Очевидно, что
эволюция общества связана с развитием человека,
его психики. Известно, что свидетельством более
высокого уровня развития психической организации человека служит возникновение в её структуре, помимо сознания, сверхсознания (надсознания). Будучи источником творческого «озарения»
(интуиции) человека, его сверхсознание, максимально реализуясь, обеспечивает результативность творческой деятельности, причём в различных областях: искусстве, науке, философии и др.
И поскольку последние в целом образуют сферу
культуры, максимальная выявленность сверхсознания человека свидетельствует о перерастании общества в процессе его развития в культуру.
Определённым этапом эволюции культуры становится искусство, которое, так же, как и ранее
названные формы развивающегося мира — природа, общество, культура, представляет собой
целостное явление.
Говоря об этом этапе эволюционного становления мира, прежде всего важно отметить
исключительную связь культуры и искусства,
ещё бóльшую, чем связь общества и культуры,
поскольку искусство — органичная часть последней. Возникает вопрос: почему в нашей модели
именно
искусство
является
следующей
после культуры ступенью системно-эволюционного движения мира, ведь в ней, помимо искусства, содержатся (и в этом плане способны стать
этапами её эволюции) наука, философия и др.?
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Эта своеобразная «воля культуры к искусству» — результат дальнейшей эволюции человека. Поясним сказанное. Как мы видели, переход
от природы к обществу в процессе эволюционного становления мира был обеспечен возникновением человека — человеческого сознания.
Дальнейшее эволюционное движение от общества к культуре было связано с развитием человека, его психики: рождением в структуре человеческой психики феномена сверхсознания. Таким
образом, мы можем предположить, что последующий эволюционный скачок культуры должен
быть связан с дальнейшим совершенствованием
психической организации человека. В каком
направлении оно должно осуществляться? Вновь
обращаясь к законам синергетического миропредставления, можно сказать, что человеческая
психика есть своеобразная система. Поскольку
одним из условий развития системы является
усиление интеграционных процессов, протекающих в её структуре, то и развитие человеческой
психики как системы должно отвечать этому
принципу. По нашему мнению, дальнейшее эволюционное становление, совершенствование
психики человека манифестируется интеграцией
в её структуре подсознания, сознания и сверхсознания, предопределяющей образование самосознания человека.
Полагаем, что именно искусство и есть то, что
выявляет интеграционное слияние подсознания,
сознания и сверхсознания человека, то есть выявляет самосознание человека в структуре его психической деятельности, а значит, именно искусство есть то, что следует за культурой в процессе
эволюционного развёртывания мира. Понимание
этого отражает популярная в специальной литературе точка зрения на искусство как на ядро
культуры, особенно же — концепция искусства как самосознания культуры, предложенная
М.С. Каганом [4].
Этапом эволюции искусства (ещё раз подчерк
нём — искусства в целом) становится музыка,
которая подобно всем рассмотренным выше
системам эволюционирующего мира (природе,
обществу и т.д.) представляет собой системное
образование. Музыка и искусство ещё теснее
сопряжены, чем в предыдущем случае культура
и искусство: если искусство принадлежит культуре, то музыка, музыкальное искусство — собственно искусство, его разновидность. Причём
как разновидность оказывается наиболее интегрированным воплощением искусства. В этом
плане нельзя не согласиться с утверждением
С.Х. Раппопорта о том, что в музыке «мы находим… все необходимые и достаточные стороны
искусства в их теснейшем взаимодействии, в их
нерасторжимом сплаве... Больше того, анализ
показывает, что в музыке природа искусства
находит самое отчётливое выражение». «Главная
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особенность музыки... состоит, по-видимому,
в том, что она, несомненно, является наиболее
“чистой” моделью искусства как особой системы...»
[18, 98, 100]. С чем это связано?
Причина такого положения — дальнейшая
эволюция психики человека, вызванная новым
этапом усиления протекающих в ней интеграционных процессов, в данном случае — интеграцией
самосознания, ведущей к обретению подлинного
(глубинного) «я». С такой интеграцией самосознания — подлинным «я» — мы и встречаемся
в музыке. Данное признание убеждает в том, что
на самом деле музыка предстаёт конечной системой системно-эволюционного движения мира.
Что это за система?
Строение музыки. Для начала отметим, что
в науке системы любых типов истолковываются
как системы отношений входящих в них элементов. Последние считаются носителями, основой
и результатом отношений. Учитывая сказанное,
мы полагаем, что музыка — система отношений,
элементами которой являются субъект, человек, и объект, мир (при ведущей роли субъекта —
человека), потребность эволюционирующего мира
в музыке, а также язык данной системы — язык
музыки. Проясним наше понимание названных
элементов.
Что касается субъекта, человека, то последний
существует для нас на разных уровнях: отдельного
человека, человеческой группы (объединения
людей по тому или иному признаку: возрастному,
профессиональному и т. д.), нации, человеческой
общности определённой исторической эпохи,
человечества в целом. Такая точка зрения соответствует общепризнанному в философской
литературе отношению к субъекту. Если говорить
об объекте, мире, то таковой предстаёт для нас так
же, как и субъект, на разных уровнях: отдельного
явления (природного, социального, культурного),
совокупности явлений различного плана, а также
мира в целом. Здесь мы, как и в случае с рассмотрением субъекта, следуем существующей традиции понимания объекта в философской науке,
единственно, по аналогии с трактовкой субъекта,
считаем возможным расширить объект до уровня
мира. Под потребностью эволюционирующего
мира в музыке мы понимаем предуготовленность
общего эволюционного движения мира.
Раскрывая наше понимание музыкального
языка, прежде всего укажем, что в современной
науке о музыке существует большое количество
различных его определений. Приведём некоторые,
наиболее значимые из них. Например, по мнению
Ю.Г. Кона, музыкальный язык — «сумма применяемых в том или ином произведении средств»,
которые «можно рассматривать с технической
стороны (на уровне “грамматики”) и со стороны их выразительности (на “семантическом”
уровне)» [8, 93]. В.В. Медушевский полагает, что
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«музыкальный язык можно определить как исторически развивающуюся систему выразительных
средств и грамматик, служащую предпосылкой
общения» [11, 35]. М.Г. Арановский под музыкальным языком подразумевает «“порождающую
систему”, основанную на стереотипах связей» [1,
106]. Очевидно, что, несмотря на различие приведённых определений, все они так или иначе касаются толкования языка музыки как совокупности
художественных средств музыкального искусства.
В своей трактовке музыкального языка, в целом
солидаризируясь с его общей интерпретацией
в науке, мы исходим из его положения в контексте предложенного нами понимания музыки
как системы отношений. С нашей точки зрения,
музыкальный язык — это то, что особым образом
запечатлевает в звуковой материи музыки отношения входящих в музыкальную систему элементов, то есть то, что «говорит» нам о существовании музыки.
Итак, музыкальный язык — один из элементов музыки. В нем происходит интеграция
всех компонентов музыкального искусства, что
и предопределяет возможность языка музыки
служить воплощением последнего. На основании
предложенного понимания можно сделать вывод
о том, что музыкальное искусство, с точки зрения
синергетического учения, с позиции которого мы
его рассматриваем, выступает в качестве фра
ктала по отношению к музыкальному языку.
Учитывая, таким образом, особую значимость
музыкального языка в выявлении сущностных
основ музыки, рассмотрим его подробнее.
Во-первых, необходимо отметить, что музыкаль
ный язык — единое образование в силу единства
музыки. О последнем писали многие теоретики
и практики музыкального искусства XX — начала
XXI в., например Н.К. Метнер [12].
Во-вторых, единство музыкального языка обусловливает теснейшая взаимосвязь его составляющих, обозначаемых как род, жанр и стиль
му
зыкального искусства. В современной науке
о музыке существуют различные определения
данных явлений. Рассмотрим наиболее употребляемые из них. Так, по мнению М.С. Кагана, род
означает «в каждом виде искусства (в том числе
и музыке. — А.К.) результаты видоизменений его
структуры под влиянием смежных искусств» [5,
289–290]. К родам музыкального искусства учёный относит чистую музыку, музыку театральную, программную, танцевальную, а также радиомузыку, киномузыку, телемузыку и светомузыку.
Подобной позиции в отношении родового деления музыки придерживается О.В. Соколов.
Исследователь в родовой классификации музыки
также исходит из взаимодействия музыки с другими искусствами. Однако при этом он добавляет, что род музыкального искусства может быть
образован и в результате взаимодействия музыки
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с нехудожественными явлениями. Опираясь
на данное умозаключение, Соколов выделяет
четыре основных рода музыки: 1) чистую, 2) взаимодействующую, 3) прикладную и 4) прикладную
взаимодействующую. В наиболее развёрнутом
виде они выступают как музыка чистая, программная, драматическая, словесная, хореографическая, кино- и телемузыка, прикладная, культовая, песенно-бытовая и танцевально-бытовая
[19, 15–22].
Что касается деления музыки на жанры, то
в теоретической литературе по этому поводу
существует ещё большее многообразие. Например,
согласно А.Н. Сохору, «жанр в музыке — это вид
музыкальных произведений, определяемый прежде всего той обстановкой исполнения, требованиям которой объективно соответствует произведение, а также каким-либо из дополнительных
признаков (форма, исполнительские средства,
“поэтика”, практическая функция) или их сочетанием» [20, 246]. Как считает О.В. Соколов, «жанром
называется вид музыкального произведения, возникающий в соответствии с определённой функцией (жизненной или художественной)» [19, 23].
Касаясь трактовки стиля в музыке, надо сказать,
что в музыковедческой литературе существуют
различные его интерпретации, как и в отношении рода и жанра. Наиболее фундаментальная
из них предложена М.К. Михайловым в его специальной монографии на эту тему. Согласно его
теории, «стиль в музыке есть единство системно
организованных элементов музыкального языка,
обусловленное единством системы музыкального
мышления как особого вида художественного
мышления. Процессы формирования, развития,
эволюции музыкального стиля определяются
в конечном счёте мировосприятием и, шире,
духовной культурой эпох, различных социальных
групп внутри них» [13, 117].
По нашему мнению, все приведённые тра
ктовки рода, жанра и стиля, представленные в современной теоретической литературе
о музыке, справедливы, поскольку рассмотрение
таких сложных, многомерных явлений, каковыми
являются род, жанр и стиль, безусловно, предполагает возможность различных теоретических
«точек отсчёта». Вместе с тем, несмотря на возможность различных теоретических интерпретаций названных явлений, в любом случае реально,
на практике, все они оказываются неразрывно взаимосвязанными. Например, фортепианную прелюдию Шопена из цикла двадцати четырех прелюдий можно рассматривать как один из ведущих
жанров в творчестве композитора, особенность
его индивидуального стиля, а также стиля исторического (романтизма), понимать как образ профессиональной музыки первой половины XIX в.
Опера М. Мусоргского «Борис Годунов» — одновременно и оперный жанр, и своеобразный род

11

оперной музыки (историческая драма), и выражение характерных особенностей стилей различных уровней: индивидуального (композитора),
группового (творческого объединения «Могучая
кучка») и пр.
Сказанное позволяет предположить наличие
феномена трансформации рода, жанра и стиля
музыкального искусства: перехода рода в жанр,
стиль; жанра — в род, стиль и т.д. внутри единого
музыкального языка. По-видимому, предполагаемая трансформация существовала всегда, причём «набор вариантов» её постоянно расширялся.
Возникает вопрос: что обусловливает указанную
трансформацию? На наш взгляд, это музыкальное
произведение.
О том, что именно музыкальное произведение выявляет родовые, жанровые и стилистические особенности музыки, писали многие
авторы. Например, говоря о музыкальном стиле,
Е.В. Назайкинский подчёркивал, что у стиля
«есть и своя форма, и своё содержание... последнее есть отражение авторского характера, темперамента, манеры, проявляющееся более или
менее устойчиво в произведениях самого различного плана, с самой различной программой,
музыкальной фабулой» [16, 52–53]. Что касается
выхода рода и жанра на музыкальное произведение, то об этом отчётливо заявляет О.В. Соколов.
По мнению учёного, жанр является «отношением
родов... музыкальное произведение... предстаёт…
как отношение жанров» [19, 58].
Таким образом, именно в музыкальном произведении находит концентрированное выражение язык музыкального искусства, иначе говоря,
именно музыкальное произведение оказывается
важнейшим условием существования музыкального языка, а значит, и музыки в целом. Полагаем
уместным подчеркнуть, что если в рамках синергетического конструкта музыка выступает
в качестве фрактала по отношению к музыкальному языку, то музыкальный язык — в качестве
фрактала по отношению к музыкальному произведению. В этом смысле музыкальное произведение можно считать квинтэссенцией музыки.
Учитывая значимость музыкального произведения, поясним, что под музыкальным произведением мы понимаем звуковую организацию, имеющую три уровня (слоя) звучания, именуемых нами
физико-акустическим, коммуникативно-интонационным и духовно-ценностным.
Исследовав строение музыки, обратимся
к уточнению важнейшего условия — постулата —
её развития.
Постулат развития музыкального искусства.
Ранее мы установили, что появление музыки обусловлено развивающимся человеком — субъектом.
Таким образом, развитие субъекта как элемента
в системе отношений музыкального искусства
выступает в качестве постулата развития музыки.
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Поскольку субъект здесь, по сути, представляет
собой полисубъектное образование (отдельный
человек, человеческая группа, нация, историческая общность людей, человечество в целом), его
развитие, по всей видимости, есть не что иное,
как развитие межсубъектных — интерсубъектных — отношений в рамках данного субъекта.
Вместе с тем очевидно, что обозначенное нами
развитие межсубъектных отношений само имеет
предпосылку. В качестве последней необходимо
рассматривать развитие отдельного человека.
Именно развитие личности отдельного человека
в системе отношений музыкального искусства
обеспечивает развитие музыки (поясним, что под
личностью мы понимаем некую структуру человека, способную аккумулировать энергию, а под
отдельным человеком — композитора, исполнителя или слушателя, представляющих, по мнению
Б.В. Асафьева, «триаду» в музыке). Выдвинутое
нами положение проиллюстрируем конкретным
материалом, взятым из истории развития музыкального искусства.
Так, в первобытнообщинную эпоху, когда ещё
не произошло вычленения индивида (отдельного
человека) из коллектива, музыкальное творчество
носило коллективный характер. Понятно, что
при такой ситуации о существовании личности
в музыке говорить не приходится. Не было развитой личности в музыке и в эпоху древних государств. Однако, безусловно, в рассматриваемый
период уже наблюдалось проявление личностного начала в области музыкального творчества.
Это подтверждают сохранившиеся до нашего времени имена древних творцов музыкально-поэтических сочинений: Бо Цзы-я, Чжун Цзы-ци, Сян
(Китай); Ина-икииаллак (Шумер-Вавилония);
Ху-фу-анх (Египет); Терпандр, Пиндар, Саккад,
Алкей, Сапфо, Тимофей из Милета (Греция) и др.
Подчёркивая возникновение личностного начала
в музыкальном искусстве древних государств,
следует, однако, отметить, что, ввиду исключительного господства в данную эпоху традиций
и канонов в художественном творчестве, в том
числе музыкальном, это личностное начало прежде всего проявилось в деятельности слушателя
и исполнителя (больше — слушателя) музыкальных сочинений.
В
эпоху
европейского
Средневековья
также нельзя обнаружить развитую личность
ни в одном из трёх основных проявлений музыкального искусства того времени: ни в культовом,
ни в светском (постепенно профессионализирующихся), ни в народном. В культовой и светской
музыке она не могла появиться, поскольку личностная деятельность зависела от неукоснительного соблюдения канонов и правил музыкального
творчества, в народном музыкальном искусстве —
по причине доминирования коллективных установок. Несмотря на отсутствие ярко выраженной
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личности в музыкальной культуре этого исторического периода, всё же можно назвать сохрани
вшиеся в истории имена мастеров музыкального
искусства (иногда под псевдонимами): Ноткер
Заика, Якопоне да Тоди, Фома Челано (культовая музыка); Вольфрам фон Эшенбах, Бернарт де
Вентадорн, Вальтер фон дер Фогельвейде, Тибо
Шампанский (светская музыка) и др. Более того,
на основании сохранившихся произведений многих из названных творческих деятелей можно
даже высказать утверждение об известном развитии личностного начала в музыке европейского Средневековья по сравнению с масштабом
его проявления в музыкальном искусстве эпохи
древних государств. Именно в этот период мы
наблюдаем всё более активное заявление о себе
личности композитора. Последнее выражалось во всё более частом преодолении творцами
музыкальных сочинений канонических законов
и норм музыкально-творческой деятельности.
Исключительно важным этапом становления
личности в музыке стала эпоха Возрождения,
благодаря наблюдаемым в это время секуляризации музыкальной деятельности и распространению профессионального музыкального
искусства. Важнейшим показателем роста личностного начала в музыке в этот период стала
активизация выражения новаторства, оригинальности в творчестве наиболее ярких композиторов. Это проявлялось в двух направлениях:
во-первых, в наполнении композиторами новым
содержанием традиционных жанров музыкального искусства, во-вторых, в создании творцами
музыкальных произведений новых жанров музыкального творчества. Свидетельством достижения определённого личностного развития деятелей музыкального искусства, главным образом
композиторов, эпохи Возрождения явилось возникновение музыкального произведения как завершённого, зафиксированного нотами продукта
музыкально-творческого процесса. О том, что
эпоха Возрождения — время появления завершённого музыкального произведения, обусловленного «личностным присутствием» мастератворца [см. 14]. Важность этого факта становится
очевидной, если иметь в виду то, что наличие
музыкального произведения является условием
существования музыки.
В силу того, что эта завершённость ещё
не была окончательной, поскольку до конца
не были разведены функции композитора
и исполнителя (исполнитель часто по своему
усмотрению мог изменять порядок чередования
частей в интерпретируемом им музыкальном
сочинении, импровизировать), нельзя говорить
о проявлении в полной мере развитой личности композитора и исполнителя в музыкальном
искусстве. В то же время стоит подчеркнуть, что
вследствие общих гуманистических достижений,
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обеспечивших в данную эпоху расцвет личности
человека, можно говорить об утверждении полномерной личности слушателя музыкальных произведений.
В период XVII–XVIII вв. своеобразным нормативом художественной, в том числе музыкальной,
деятельности стал выступать эстетический вкус.
Упрочение в XVII–XVIII вв. правил и канонов —
эстетического вкуса — в музыкальном искусстве свидетельствовало об известной близости
музыкально-творческой направленности этого
времени соответствующим установкам некоторых предшествующих исторических периодов,
например европейского Средневековья. Но при
всем этом нельзя не отметить и их существенного
различия: в XVII–XVIII вв. считалось обязательным присутствие личностного начала в музыкально-творческой деятельности композиторов
и исполнителей. Скажем больше: это требование присутствия личностных черт, особенностей композиторов и исполнителей в их творческой практике было выражено даже сильнее, чем
в предшествующую эпоху Возрождения.
Развитие личностного начала деятелей музыкального искусства, в данном случае это касается прежде всего композиторов, в период
XVII–XVIII вв., по сравнению с историческим
периодом Возрождения, так же как и композиторов этого времени, по сравнению с творцами
музыки европейского Средневековья, проявлялось в двух направлениях (правда, теперь
исключительно в рамках светского искусства):
наполнении творцами музыкальных сочинений новым содержанием имевшихся жанров
му
зыкального искусства (преимущественно
эпохи Возрождения) и создании композиторами
новых жанров. Дальнейшее становление личности композитора и исполнителя в XVII–XVIII вв.
привело к возникновению в этот период следующего этапа самоопределения музыкального
произведения, выразившегося в усилении разделения функций композитора и исполнителя.
Принципиально важной ступенью в развитии
личностного начала композиторов и исполнителей, по сути, утверждения личности композитора
и исполнителя, явилась первая половина XIX в. —
эпоха романтизма, показателем чего стала дифференциация эстетического вкуса как общеканонического феномена на ряд индивидуальных вкусов,
свойственных выдающимся деятелям музыкального творчества.
Присутствие личности композитора и исполнителя, как правило, с акцентом на личности первого, в музыкальном искусстве романтической
эпохи подтверждают работы музыковедов. Так,
Б.В. Асафьев неоднократно отмечал, что начиная с Бетховена (имеется в виду Бетховен позднего периода творчества — первой трети XIX в.)
музыкальное искусство стало личным [2, 8].
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Проявление личности композитора обнаруживалось главным образом в рамках зародившихся
в это время новых музыкальных жанров. Что
касается исполнителей, то об их личности прежде
всего свидетельствовало возникновение в рассматриваемую эпоху специальной профессии
музыканта-исполнителя, в соответствии с которой музыкант обязан был исполнять музыкальные произведения, созданные в различные эпохи,
постоянно совершенствовать своё исполнительское мастерство. Закрепление личности композитора и исполнителя в музыкальном искусстве
эпохи романтизма выразилось в отчётливой
завершённости музыкального произведения, что,
в частности, проявилось в решительном разъединении деятельности композитора и исполнителя. Таким образом, эпоха романтизма — эпоха
рождения личности отдельного человека в музыке:
композитора, исполнителя и слушателя. С этого
исторического периода отдельный человек —
композитор, исполнитель и слушатель — начинает активно взаимодействовать с различными
общностями людей, то есть осуществлять межсубъектные отношения в рамках субъекта как
элемента в системе отношений музыкального
искусства. Результатом такого взаимодействия
явилось последовательное расширение личности
указанного отдельного человека, в конечном счёте
выразившееся в её стремлении к слиянию с универсумом. Особенно эта тенденция стала обнаруживаться с начала XX в. в связи с созданием
многими композиторами музыкальных произведений, отражающих вселенскую гармонию.
Итак, развитие личности человека лежит
в основе развития музыки. Учитывая значимость данного обстоятельства, обратимся к более
детальному рассмотрению феномена, именуемого
«личность человека». Этому рассмотрению будет
посвящена заключительная часть статьи.
Музыка: незыблемое предустановление.
Итак, что такое личность человека? Обратимся
к рассуждениям на эту тему В.В. Налимова.
Согласно Налимову, «личность [человека] —
...процесс» [17, 242]. По мнению ученого, он
заключается в обретении личностью многомерности. По словам Налимова, «именно в многомерности может осуществляться согласованная
связанность двух (или нескольких) составляющих личности… Личность оказывается способной к трансценденции — выходу за границы,
без саморазрушения. Раскрытие личности через
наращивание многомерности — это не разрушение исходного эго, а его нескончаемое дополнение»
[17, 278]. «Трансценденция личности, — отмечает
автор, — …это… борьба человека… за открытость к глубинам самого себя, а через себя — и…
раскрепощение своего метаэго» [17, 281–282].
Очевидно, что в свете идей Налимова метаэго
предстаёт в качестве металичности, а значит…
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Личности Бога. Другими словами, разрастаясь,
личность человека достигает Личности Бога.
Каким образом это происходит? Вспомним, личность человека — своеобразная структура, аккумулирующая энергию. По мере накопления энергии и происходит движение от личности человека,
имеющей меньшую энергию, к Личности Бога,
имеющей бόльшую (несравненно бόльшую!)
энергию. Можно сказать: Личность Бога, обладающая большей энергией, притягивает личность человека, обладающего меньшей энергией.
Это отчётливо представлено в особом духовном
опыте православия — исихазме (от греч. συχία —
спокойствие, тишина), в соответствии с которым
единение человека с Богом понималось как воссоединение энергии человека с энергиями Бога —
Божественными энергиями (именуемое «синергия»!).
Такое влияние, по существу, является гипнотическим воздействием. О последнем написано
немало. В частности, в работе С.Ю. Мышляева
показано, что гипнотическое воздействие связано с восприятием энергии гипнотизирующего (гипнотизёра), обладающего по сравнению с гипнотизируемым «большей… энергией».
Поэтому как о результате воздействия энергии
гипнотизёра на энергопотенциал гипнотизируемого «можно говорить о (переходе личности
гипнотизируемого. — А.К.)… на иной энергетический уровень…». Действие гипнотизёра
(как личности. — А.К.) направлено на личность
гипнотизируемого, в результате чего последняя
обретает «особую форму бодрствования», выражением которой оказывается подчинение личности гипнотизируемого личности гипнотизёра [15,
113–135]. И здесь возникает понимание того, что
личность человека есть единство человека и Бога.
Как это единство предопределяет музыку? Ответ
лежит в раскрытии закономерностей воздействия
музыки на человека. Что нам о нём известно?
Прежде всего следует отметить, что этот процесс очень сложный. Если существуют различные
теоретические модели влияния «просто звука»
на человеческий организм, что уж говорить
о наличии разных представлений о воздействии
музыкального звука. Не случайно вопросам влияния музыкального звучания на человека посвящены труды многих исследователей. Наиболее
фундаментально их рассматривает Э. Курт. По его
мнению, воздействие музыки выражается в становлении напряжения внутри нас. Это напряжение обеспечивают «перерабатывающие энергии»,
которые «предшествуют чувственным впечатлениям» [9, 40]. Учёный говорит о различных типах
таких энергий, фактически сводимых к двум.
По поводу первого из них: «Воздействие энергии
(этого типа. — А.К.)… пронизывает все единичные тоны мелодического (линеарного. — А.К.)
потока… Состояние напряжения определённого
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ощущения поэтому имманентно отдельным тонам
мелодической линии, то есть неразрывно связано
с ней… Внутренний процесс (проявляющийся
в мелодическом движении. — А.К.)… обнаруживается в единичном тоне (выделенном из общей
связи и изучаемом со стороны его напряжения),
как противодействие ощущению покоя. В нём
сокрыто… состояние напряжения… (которое
можно определить. — А.К.) как “кинетическую
(двигательную) энергию”» [9, 41–42].
О втором типе: «Каждый тон, заимствующий живую силу из линеарной связи движения, к которой он принадлежит, переносит
силу напряжения в те аккордовые образования,
в которые он попадает». «Рассматривая аккордовое созвучие, к которому принадлежит тон,
обладающий кинетической силой напряжения
(закономерно прийти. — А.К.)… к понятию
состояния энергии в аккордах» (которое может
быть названо. — А.К.)… “потенциальной энергией”» [9, 74]. Важное утверждение автора: эти
два типа энергии — кинетическая и потенциальная — и рождают музыку внутри нас.
«Начало музыки, — говорит Курт, — не есть
ни тон, ни аккорд… или какое-либо другое
звуковое явление. Тон есть лишь начало, простейшее явление внешнего звучания… из колебаний струн… образуется только звуковое
впечатление, но никак не музыка. Музыка есть
борьба сил, становление внутри нас» [9, 39–40].
Ученый указывает, что «внутри нас» возникает
абсолютная музыка. Своё представление о ней
он развил в монографии о Брукнере. Как пишет
Курт, «абсолютная музыка лишена предметности, но у неё есть свои собственные законы. Она
является силой, которая лучится (в звучании. —
А.К.). Ощущение “абсолютного”, ощущение
свободы, переливается в ощущение бесконечного»… Такая музыка — «духовная, высвобожденная в неясной, сверхмировой дали... Вопрос
же, каковы эти неохватные дали, оказывается
одновременно и вопросом о смысле абсолютной
музыки…» [23]. По Курту, смысл абсолютной
музыки — обнаружение Абсолюта, Бога. А это
означает, что в музыке присутствует Бог, и через
музыку Личность Бога призывает личность

слушателя. Этот процесс можно описать следующим образом: Личность Бога императивно
(гипнотически) воздействует на личность композитора (являясь предпосылкой созданного
композитором музыкального произведения),
личность композитора соответствующим образом — на личность исполнителя (обусловливая
выбор исполнителем музыкального произведения для интерпретации) и, наконец, личность
исполнителя — на личность слушателя (вследствие воздействия озвучиваемого исполнителем музыкального произведения на слушателя).
В результате такого многоступенчатого воздействия Личности Бога на личность слушателя
происходит последовательная трансценденция
личности слушателя в возрастании: личность
слушателя — личность исполнителя — личность композитора — Личность Бога. Призыв
Личности Бога личность слушателя воспринимает как волнующее, будоражащее воображение воздействие музыки. Такое воздействие
музыки было обнаружено давно. Еще в XVIII в.
французский писатель Б. Фонтенель по поводу
него произнёс знаменитое: «Соната, чего ты
хочешь от меня?» (эта фраза затем попала
в «Музыкальный словарь» Ж.-Ж. Руссо и другие труды о музыке XVIII ст. — И.Н. Форкеля,
А. Гретри, И.Ф. Рейхардта). После солидного
перерыва (в 200 лет!) внимание к этой теме,
и также во Франции, вновь привлёк А. Бергсон.
В одной из своих работ учёный замечает: «Разве
можно было бы понять могучую, или скорее гипнотизирующую власть музыки, если
не допустить, что мы внутренне повторяем слышимые звуки, что мы как будто погружаемся
в… (определённое. — А.К.) состояние… правда,
это состояние оригинально; вы не можете его
передать, но оно вам внушается». Или в другом
месте: «Звуки музыки действуют на нас гораздо
сильнее, чем звуки природы, но это объясняется
тем, что природа ограничивается одним только
выражением чувств, тогда как музыка нам их
внушает» [3]. Таким образом, можно сделать
вывод: вне всякого сомнения, существует изначальное ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА И БОГА, предопределяющее непреложность музыки [6, 7].
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Никонова Светлана Борисовна

Эстетическая дереализация мира
как итог рациональной критики
в концепции Бенно Хюбнера.
Памяти философа и друга
Статья посвящена памяти Бенно Хюбнера, немецкого философа, чьи работы неоднократно
переводились на русский язык и который часто посещал научные мероприятия в Украине,
Беларуси, России. Огромное внимание ученый уделял вопросам эстетики и современного искусства. В статье показывается, что его концепция по своей сути является эстетической и позволяет обнаружить связь между критическим проектом Просвещения, произведшим то, что он
называет «де-проекцией» человеческого «Я», и «всеобщей эстетизацией» современной культуры.
Автор характеризует основные элементы экзистенциальной и эстетической концепции Бенно
Хюбнера, поясняет способы употребления терминов, а также критическое отношение ученого
к философии М. Хайдеггера, являющееся ключевым для его философского поиска.
Ключевые слова: эстетика, этика, искусство, критика, рациональность, экзистенция, религия,
проекция и де-проекция.
Ніконова С.Б.
Естетична дереалізація світу як підсумок раціональної критики в концепції
Бенно Хюбнера. Пам’яті філософа та друга
Стаття присвячена пам’яті Бенно Хюбнера, німецького філософа, чиї роботи неодноразово
перекладалися російською мовою і який часто відвідував наукові заходи в Україні, Білорусі, Росії.
Значну увагу вчений приділяв питанням естетики та сучасного мистецтва. У статті зазначено, що його концепція по своїй суті є естетичною і дозволяє виявити зв’язок між критичним проектом Просвітництва, яке створило те, що він називає «де-проекцією» людського «Я»,
і «загальною естетизацією» сучасної культури. Автор характеризує основні елементи екзи
стенціальної та естетичної концепції Бенно Хюбнера, висвітлює способи вживання термінів,
а також критичне ставлення вченого до філософії М. Гайдеггера, яке стало ключовим для його
філософського пошуку.
Ключові слова: естетика, етика, мистецтво, критика, раціональність, екзистенція, релігія,
проекція і де-проекція.
Svetlana Nikоnova
Aesthetic derealization of the world as a result of rational criticism in the concept
of Benno Hübner. In memory of the philosopher and friend
The article is dedicated to Benno Hübner, a German philosopher, whose works were translated into Russian
many times and who often participated in scientific events in Ukraine, Belarus and Russia. In his works
great attention was paid to the problems of aesthetics and contemporary art. In this article it is shown that
Hübner’s concept is inherently aesthetic and reveals critical connection between the Enlightenment project
that produced what he calls “de-projection” of the human Self, and “total aestheticization” of contemporary
culture. The article characterizes the main elements of his existential and aesthetic concept, explains the use
of terms in it, and also criticizes his attitude to the philosophy of M. Heidegger, which was the key to his
philosophical search.
Key words: aesthetics, ethics, art, criticism, rationality, existence, religion, projection and de-projection.

В

апреле 2016 г. ушел из жизни Бенно Хюбнер,
немецкий философ, автор ряда работ, касающихся в том числе проблем эстетики и современного искусства (рис. 1).
Почти всю свою жизнь он прожил в Испании,
но часто посещал Россию, Беларусь и Украину,
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страстно любя восточнославянский мир
и не проводя между этими странами границ.
Несколько его книг были переведены на русский язык. В 2000 г. в Минске вышла в свет
работа «Произвольный этос и принудительность эстетики» в переводе А. Лаврухина под
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Рис. 2. Бенно Хюбнер и Светлана Никонова
на научной конференции в Санкт-Петербурге. 2008 г.

Рис. 3. Артем Радеев, Бенно Хюбнер, Светлана
Никонова (слева направо) на научной конференции
в Санкт-Петербурге. 2008 г.
Рис. 1. Бенно Хюбнер

научной редакцией А. Демидова, а в 2006 г. —
«Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время» в переводе и с комментариями А. Демидова. В 2011 г.
в Санкт-Петербурге была опубликована, почти
одновременно с немецкой публикацией, работа
«Мартин Хайдеггер — одержимый Бытием»
в переводе Е. Алымовой. Также на русском языке
печатались и другие его статьи. Бенно Хюбнер —
это мыслитель, оказавший значительно большее влияние на русскоязычное философское
пространство, нежели на немецкоязычное. Его
концепция была воспринята и приобрела популярность как пример достаточно радикальной
западной теории в восточнославянском мире.
Он множество раз участвовал в конференциях в разных городах России, Беларуси, Украины
(рис. 2–4).
В 2008 г. мы вместе посетили научный семинар, проходивший в Киеве (рис. 5–7). Поэтому
хотелось бы посвятить ему эту статью в киевском
издании.
Вопросы эстетики и философии искусства
были среди первоочередных для концепции Бенно
Хюбнера, которую в целом можно охарактеризовать как пример эстетической теории в полном смысле этого слова. Эстетика и философия
искусства не составляют в ней части или одного
из предметов приложения мысли, скорее саму
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Рис. 4. Бенно Хюбнер с учеными
Санкт-Петербургского государственного
университета на научной конференции. 2008 г.

методологическую суть размышления и понимания мира ученым. Эта эстетизированность мысли
является и своеобразным ограничением применимости концепции Бенно Хюбнера, что становится особенно ясным именно в вопросе его
интерпретации хайдеггеровской философии.
Данная статья посвящена сути и границам
теории Бенно Хюбнера.
Приступая к изложению, еще раз укажем, что
сама по себе концепция известного философа
не посвящена прицельно художественно-эстетическим проблемам. Бенно Хюбнер неоднократно
выражал сожаление о том, что на русский язык
была переведена в первую очередь книга по эстетике, которая, с его точки зрения, представляет
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Рис. 5. Бенно Хюбнер и Светлана Никонова
на круглом столе в Национальном авиационном
университете в Киеве. 2008 г.

Рис. 6. Бенно Хюбнер с учеными
Национального авиационного университета
на круглом столе в Киеве. 2008 г.

Рис. 7. Бенно Хюбнер и Юлия Романенкова
на круглом столе в Национальном авиационном
университете в Киеве. 2008 г.

собой лишь следствие, как бы вывод, побочный
эффект теории, более явно изложенной в работе
«Де-проецированный
человек.
Метафизика
скуки» (”Der de-projizierte Mensch. Meta-physik
der Langeweile“, 1991), до сих пор оставшейся
непереведенной. Именно это — экзистенциальная проблема де-проекции человеческого «Я»,
а также историко-философская и историко-культурная фиксация поворотного момента в истории
мысли, когда осуществляется акт де-проекции,
является наиболее существенным для его рассуждения. Тем не менее тот эффект, который имеет
акт де-проекции, как мы увидим, является по преимуществу эстетическим.
Позволим себе начать с цитаты другого немецкого философа, Вольфганга Вельша, на которого
часто указывает в своих работах по эстетике
Хюбнер, поскольку первый называет эстетику
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ни больше ни меньше как современной «первой
философией» („Aesthetisches Denken“, 1990), т. е.
фактически новой заменой метафизики как учения о первопричинах бытия! Говоря об эстетизации современного сознания в изданной в Лондоне
работе «Разрушение эстетики» (“Undoing
Aesthetics”, 1997), Вельш заявляет: «Со времен
Канта мышление модерна исходило из интуиции
о том, что природа фундаментальных условий
существования, которые мы называем реальностью, является эстетической. Реальность вновь
и вновь подтверждалась в качестве конституируемой не столько “реалистически”, сколько
“эстетически”… Это имело своим результатом
возрастание значимости эстетической мысли
в современном мире, а также появление необходимости изменений в структуре эстетики так,
чтобы она могла стать эстетикой за пределами
традиционного понимания эстетики, охватывающей весь спектр эстезиса в повседневной жизни,
в науке, политике, искусстве, морали и т. д.» [7,
IX].
Здесь как раз фиксируется историко-философский момент перехода, а именно — противопоставление кантовской критической мысли
прежней, метафизической, и кроме того, удивительная характеристика его. По сути, кантовская
система в целом связывается Вельшем с эстетическим переворотом или же критический переворот объявляется эстетическим.
Концепция Хюбнера, на наш взгляд, будучи
направленной на раскрытие экзистенциальных
оснований этого перехода, позволяет понять причины такого отождествления критического переворота с эстетическим. Она показывает связь
между Просвещением, то есть автономизацией
человека, и эстетикой, которая таким образом,
как оказывается, совершенно неслучайно формируется в качестве самостоятельной философской
дисциплины именно в эту эпоху.
Главным предметом рассуждений Хюбнера
является способность человека к действию,
а также поиск источников человеческой активности. Фактически он исходит из тезиса о некой
избыточности человеческой экзистенции, которая ведет человеческий дух к тому, что иногда
называют «удвоением мира», т. е., по сути дела,
к тому, в чем состоит «метафизическая потребность». Хюбнер формулирует это в качестве
экзистенциальной задачи, всегда стоящей перед
человеческим существом, где-то «применять свои
метафизические избытки энергии» [5, 11]. Он
пишет: «Так поставленный вопрос провоцирует
ответ: человек может проецировать в будущее
цель, находящуюся вне его Я, двигаться к этой
цели и тратить избыток своей энергии и излишнее время на ее достижение; либо ему придется
нацелить свою избыточную энергию и время
на собственное Я, приводя себя в движение
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для того, чтобы в будущем освободиться от своего Я. Ему необходимо расходовать себя либо
в Другом, либо как-то иначе. Он может вызывать
какие-нибудь изменения в мире и в этом смысле
быть полезным, либо ему нужно что-то вызывать
в себе психически, чтобы избавляться от сиюминутных чувств и быть бесполезным, лишним.
Первый ответ на экзистенциальный метафизический вопрос я называю этическим, второй —
эстетическим» [5, 11].
Таким образом, проецируя свои «метафизические избытки энергии» вовне, человек сам
создает цель своего стремления, надстраивает
над простым механизмом жизни некий смысл,
который придает ей постигаемую ясную форму.
Данное действие, впрочем, происходит неосо
знанно. Кажется, что цель задает себя сама извне,
избирает своего последователя, которому удается узнать ее (в то время как другие пребывают
в неведении). В связи с чем водораздел или некая
новая ось истории, которая может быть проведена в этом контексте, приходится на момент
осознания данного акта. А этот момент и есть
переход к критическому мышлению от метафизического, т. е. к самоосмыслению субъектом самого
себя в своей автономии, что происходит в Новое
время и эпоху Просвещения.
Именно критический переворот «де-прое
цирует» человека, обращает его от внешних
целей на себя, делая таким образом тотальным
источником смыслов и суверенным субъектом
действия. Но в то же самое время это означает
кризис любых внешних целей, кризис идентичности, утрату смысла, а также порождает ощущение безосновности, пустоты, нехватки. Это все,
что можно обозначить словами Ницше о «смерти
Бога», и также все, что характерно для структуры
мышления современности.
Кризис оснований — результат становления суверенной субъективности. А станов
ление суверенной субъективности — результат
осознания целей и смыслов как собственной проекции. Но теперь, когда человек стал
«де-проецированным», это вовсе не означает, что
он замкнулся в себе и избавился от необходимости во внешних целях. Просто он осознает теперь
эти цели как произвольные.
Хюбнер предлагает обозначать это различие целей при помощи двух способов написания слов, называющих цели и смыслы, хотя
они имеют, казалось бы, одно и то же значение,
но фактически противоположны в их понимании.
Поскольку различие не денотативно, то он предлагает, и в этом состоит некоторая специфика его
концепции, различать их написание графически.
Так, способ поведения, определенный внешней
некритически воспринятой целью, ученый предлагает оформлять при письме прописными буквами — ЭТОС. Цель же эта составляет в данном
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действии СМЫСЛ. В пределе этот СМЫСЛ воспринимается как божественная, сакральная
инстанция, правящая миром и задающая ему
порядок. Ради воли этой сакральной инстанции человек может жить и умереть, а также ради
нее он может и должен уничтожать всех, кто
идет в разрез с ее повелениями. ЭТОС оправдывает любую жестокость в отношении тех, кто
выступает против задающего СМЫСЛ божества.
Но когда это божество осмысливается критически как собственная проекция человека, религия
и метафизика перестают оправдывать нарушение
правил человеческого общежития. В горизонтальном плане отношения между людьми никогда
не определяются ЭТОСОМ, хотя, казалось бы,
этика и мораль и санкционированы религией, как
это происходит с божественными заповедями (а
иначе как будто они не могли бы действовать, ибо,
как известно, если Бога нет — то все позволено).
И все же можно признать, что этика никогда
не определяется религией. Последняя направлена лишь на урегулирование отношений между
людьми и только придает этому процессу характер необходимости. Потому что, как кажется, без
религии ничто не принудит людей к следованию
этим отношениям, кроме страха быть убитыми.
Хотя можно увидеть, как в Новое время, т. е.
в момент перехода к секуляризации, возникают
политические теории, указывающие, что именно
для преодоления этого страха люди заключают
договор и создают закон, ограничивающий их
свободу и заставляющий регулировать отношения даже в отсутствие Бога.
Хюбнер пишет: «Считаю важным провести
различие между этосом и моралью, поскольку
только оно поможет разъяснить, почему сильный
метафизический ЭТОС способен обесценивать
моральные законы, причем в тех случаях, когда
ЭТОС нарушается не только людьми, не являющимися его представителями, но даже и самими
приверженцами этого ЭТОСА. Сильный ЭТОС
всегда легитимировал исключение плюрализма
мысли (гетеродоксии), иноверия и неверия, тогда
как в универсальной этике или морали, которые
не обременены каким-либо определенным субстанциальным ЭТОСОМ, запрет на убийство
касается всех, и, если кто-либо убивает, он берет
преступление на себя и должен сам нести ответственность, не сваливая вину на свой ЭТОС, своего БОГА, своего ДРУГОГО… Но особенно важным я считаю различение этоса и морали потому,
что в результате его проведения становится очевидно, что недостаток ЭТОСА / этоса не обязательно означает нехватку или отсутствие морали»
[5, 31–32].
Словом, в горизонтальном плане действует
ЭТОС (строчными буквами), который требует построения нормального взаимоотношения между людьми. Потому горизонтальная
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этика запрещает любое ущемление прав другого
и по сути своей толерантна и гуманна. Хотя для
поддержания ее обычно прибегают к вертикальному ЭТОСУ, что создает проблемы в понимании соотношения между этосом и ЭТОСОМ.
Поскольку второй иногда требует нарушений
первого, и эти нарушения оказываются сакрально
оправданными, а не сакрально — преступными.
В конечном счете они оставляются религией
на усмотрение глубинной веры и тайны внутреннего общения с Богом, на что, как можно заметить, внимание обращает уже один из отцов христианской церкви — Блаженный Августин.
Все это мы пишем здесь в пояснение мысли
Хюбнера, поскольку цель его собственного
письма состоит не совсем в одном лишь проведении этого различия. Он, скорее, пишет о том, что
и в горизонтальном плане люди руководствуются
некими целями, хотя и не абсолютными, которые
составляют смысл их действий (о котором можно
писать строчными буквами).
На основе концепции Хюбнера можно утверждать, что важнейший акт Просвещения состоит
в том, чтобы осознать, что СМЫСЛ и ЭТОС —
это лишь оправдание для действия, придуманное
самим человеком, хотя первоначально и незаметно для самого себя. Но если правила регуляции и относительные цели, связанные с приспособлением людей друг к другу и предполагающие
компромисс, управляют секулярным обществом
после совершённого акта осознания, возникает
вопрос: откуда и в этом обществе берется бескомпромиссность и потребность в ЭТОСЕ — только
ли из того, что не всеми осуществлен акт просветительского осознания?
Увы, нет! Просвещение хоть и выстраивает
систему рациональной аргументации и вводит,
согласно выражению Канта, религию «в пределы
только разума», тем не менее именно в том, чтобы
предположить теперь акт осознания господствующим, и заключена катастрофическая ошибка.
И именно в этот момент в решении проблемы
выходит на первый план эстетика. Эстетика
как основанная на совершенно субъективном,
очевидно признаным произвольным, суждении,
которое, тем не менее, никак не является рациональным. То есть мало осознавать свое действие
свободным, чтобы не претендовать на его абсолютность. Как ни странно, это достаточно хорошо
отражается в метаморфозах, которые претерпевает ницшеанская идея «сверхчеловека». Сам
Ницше вкладывал в нее слишком величественный пафос осознанности, еще весьма прочно,
несмотря на все ехидство его волюнтаризма, укорененный в просветительских идеалах. Теперь же
эта «сверхчеловеческая» настойчивость расползается по всему обществу потребления, «сверхчеловек» оказывается «мельчающим» гораздо быстрее
собственно «человека», потому что его действие
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определяется теперь лишь только потребностью
в развлечении.
Аффектация чувств, потребность в развлечении себя любыми способами — вот что составляет
главный предмет рассуждений Хюбнера о современности. Именно это он представляет базовой
потребностью, которая на более высоком уровне
находит свое выражение в ЭТОСЕ и СМЫСЛЕ.
Последние будоражат чувства и развлекают, увлекают или, можно сказать, восхищают: восхищают,
похищают в свои горние страны, в наибольшей
и наиболее захватывающей мере. Но таким образом самая первичная потребность, на почве которой они произрастают, — эстетическая, потребность в удовольствии, и именно в нее изливаются
те самые «избытки энергии», которые можно
назвать метафизическими просто потому, что они
выходят за пределы биологической, физической
потребности. То есть это именно избыточность
человека, и она впервые выбрасывается в сферу,
которая есть сфера эстетического, не обусловленного ни логически, ни физически удовольствия,
то есть некоего положительного раздражения
чувства. Противоположностью этого раздражения является скука (именно та тема, с которой
Хюбнер, по его словам, начал свое философское
странствие и которой была посвящена в итоге его
диссертация).
Об избыточности человеческого существа
хорошо говорит Л. Мамфорд в работе «Миф
машины», не соглашаясь с дарвиновской теорией, которая, как он полагает, основывается
на «викторианском принципе бережливости»
и предполагает, что только необходимые изменения закрепляются из-за потребности в них.
Он, напротив, считает, что избыточные мутации,
которые надо было как-то упорядочить и приспособить к окружающей среде, которая их вовсе
не требовала, породили весь прогресс эволюции,
включая создание человеком культуры как избыточной сферы применения выбросов излишней
мозговой активности человеческого существа:
«Доставшееся человеку в дар сложное нервное
устройство настолько превосходило его первоначальные потребности, что долгое время могло
угрожать самому его выживанию». Сам избыток «интеллекта» ставил перед человеком задачу,
сходную с той, что ему пришлось бы решать, если
бы нужно было найти способ применения сильного взрывчатого вещества, изобретая некую
оболочку, достаточно прочную, чтобы выдержать
заряд и затем успешно справиться со взрывом;
ограниченная сфера применения мощнейшего
человеческого органа в ту пору, когда для результатов его работы еще не имелось подобающего
культурного вместилища, возможно, и служит
объяснением для всех тех весьма заметных проявлений иррациональности, которыми были отмечены все зафиксированные или наблюдавшиеся
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формы человеческого поведения. Следует ли рассматривать эту иррациональность как еще одну
часть адаптивного механизма (что, на первый
взгляд, представляется нелепостью) или, напротив, признать, что такой рост «мозговитости»,
хотя частично и адаптивный, многократно подрывался неадаптивными реакциями, исходившими
из того же источника? Если бы не это свободное
пространство, «отведенное» для не
адекватного
поведения, человеческий род едва ли смог бы
выжить.
Благодаря длительным и тяжким усилиям
человек выработал некий культурный порядок,
который стал служить вместилищем для его
созидательности, и уменьшил опасность, которой
были чреваты многие ее отрицательные проявления [2, 61].
По мнению Хюбнера, этот уровень первичной
созидательности можно охарактеризовать как
эстетический. Не потому, конечно, что он имеет
какое-либо отношение к красоте, отнюдь не являющейся для эстетики определяющим понятием,
но потому, что имеет отношение к возбуждению
чувства. Еще Кант, формулируя принципы эстетики, указывал как на исходную точку действия
способности суждения именно на чувство удовольствия, которое возникает на до-логическом
уровне и является совершенно спонтанным
и непроизвольным, не подлежащим никаким
доказательствам и тем не менее задающим для
нас живую воспринимаемость окружающего
мира. Мало того, по Канту, эстетическая способность суждения задает ощущение целесообразности, а значит, ощущение осмысленности мира
без какого-либо знания о том, каким является
этот смысл.
И именно как таковая эстетическая потребность в удовольствии является для человека принудительной, в то время как любой этос, в том
числе и ЭТОС — произвольным. При осознании
произвольности этоса, метафизические избытки
энергии возвращаются к базовому уровню применения, и отсутствие этоса компенсируется эстетически — через развлечение или через постановку целей совершенно произвольных, но таких,
которые воспринимаются с самой радикальной
и активной непреложностью. Это могут быть
цели идеологические (причем идеология отличается от метафизики именно тем, что ее произвольность, ее человеческий характер осознаны),
политические, экологические, диетические, художественные, потребительские, развлекательные
и т. п. «Где жизнь не имеет смысла — приходится
жить чувствами» [5, 63]. В этой связи Хюбнер
говорит о формировании «эстетического этоса»,
приводя в пример метаморфозу чувства, лежащую в основе, скажем, нацистской идеологии:
«Между этическим и эстетическим подчас трудно
провести границы. Я не знаю, сколько идеологии
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в головах у skin heads, из-за скуки ли они избивают и убивают гомосексуалистов и турок или по
идеологическим убеждениям. Для тех, кто совершает преступление от скуки, жертва случайна,
ею может оказаться любой. Многим скучающим
героям, чтобы пустить в ход кулаки, достаточно
того, если не понравился нос случайного прохожего. Чтобы оправдать, сублимировать простое
нигилистическое удовольствие от насилия, надо
было бы под skin heads подвести какую-нибудь
расистскую идеологию…» Для жертв, разумеется,
все равно, по каким мотивам они были избиты,
а насильники в любом случае получают удовольствие. И если skin heads совершают преступления
во ИМЯ какого-то нацистского символа, во ИМЯ
какого-то расистского постулата о чистоте,
то исходя из факта, что они родились не в тоталитарной системе и не по принуждению играют
свою роль, нужно задаться вопросом, не смешиваются ли здесь оба компонента: во-первых, метафизическая потребность зависимости и подчинения ДРУГОМУ, вождю, который говорит им, что
делать, дает им, следовательно, экзистенциальную и прагматическую легитимацию; во-вторых,
свойственный молодежи природный потенциал
насилия, избыточные мускульные силы, которые
не получают в этом обществе разумного направления, не могут найти в нем применения и перегореть. Поскольку в нашем мультикультурном,
плюралистичном обществе человек не подвергается идеологическому принуждению и лишь
поддается соблазнам, постольку индивидуум
позволяет увлечь себя тем религиям, сектам,
идеологиям, которые более всего соответствуют
его персональному покрою (интеллекту, жизненному опыту, воспитанию или невоспитанности,
физическим потребностям, нуждам, желаниям)…
Многообразие идеологических опций объек
тив
но соответствует мировоззренческой панораме
прихотей, возникшей после краха мегаисторий
и тотально-тоталитарных идеологий, а с субъективной стороны отвечает метафизической
потребности вновь упразднить прихотливость
и осознать себя метафизически [5, 90–92].
То есть выбор совершается произвольно-эстетически, в полном согласии с установкой на свободу, высказанной некогда Ж.-П. Сартром: творить свой моральный выбор как произведение
искусства. Но из-за исчезновения какого-либо
этоса или, точнее, в связи с полной его эстетизацией, с опорой только на чувства, эта свобода
сопровождается полным крахом ответственности.
Искусство перестает быть выразителем «высоких
целей» в тот же момент, когда происходит кризисное осознание этих целей и наступает крах
«метанарративов». Теперь, собственно говоря,
возможно все — лишь бы только не заскучать.
Можно даже предаться вере самого фундаменталистского толка и производить самые жуткие
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акции как художественные, так и политические
во имя вновь придуманного и эстетически установленного этоса.
Суть такого действия является художественной, однако, конечно, не имеет отношения к тому,
что Хюбнер называет «искусством Истины», или
же Искусством с большой буквы. Фактически
современное искусство для него, сколь бы концептуальным оно ни было, какие бы идеи ни проводило и как бы ни участвовало в моральнополитическом действии, вообще не является
искусством, если понимать под последним некую
созидательную деятельность художника, направленную на выражение какого-то глубинного
содержания — мира в целом (как в религиозном
искусстве) или же себя самого (как в радикальных художественных реформах модерна). Хотя
истина модернистского искусства была субъе
ктивной и произвольной, все же это была Истина.
И потому искусство оставалось субъективным
созидательным актом и было деянием этоса. И
наоборот, все пространство современного искусства поглощается эстетикой, потому что все, что
оно совершает, — это некое заинтересовывание
(идеями, формами, цветами, техническими новшествами), таким образом оно порождает лишь
очарование. «Где человека больше не очаровывают
никакие ИСТИНЫ, единственной истиной для
него является ОЧАРОВАНИЕ» [4, 21], — отмечает Хюбнер. И это очарование вновь отсылает
нас к базовому уровню принудительности: удовлетворению потребности в возбуждении чувств
и в избегании скуки.
По сути дела, Хюбнер постоянно говорит
о современном обществе как об обществе, сметающем все элементы «надстройки», поскольку
она еще в марксизме была осознана как идеологическая. Однако изучая пространство, освобожденное от надстройки, он обнаруживает здесь
не столько экономический базис, который сам
по себе является слишком рациональным, чтобы
быть первичным, и который слишком уж ревностно привязан к тому самому «викторианскому
принципу бережливости», который упоминал
Мамфорд, но именно эстетический уровень избыточности, на самой начальной стадии отличающий человеческое существо от существа животного, полностью встроенного в экономический
обмен природы и избытками не обладающего.
В этом смысле человек серьезно отличается
от животного в своей созидательности, причем
в достаточно счастливой созидательности, даже
если проявления ее часто бывают агрессивны
и ужасны (в этом смысле «аморальны», антиэтичны). Однако счастье здесь — базовая потребность: «По-видимому, эстетика не нуждается
ни в какой трансцендентально-прагматической
или какой-либо иной попытке фундаментального
обоснования. Вопрос, аналогичный этическому,
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“зачем быть эстетичным?” ведет к вопросам
“зачем жить весело?” или “зачем удовольствия?”,
или “зачем быть счастливым?”. Очевидно, эстетическое первично по отношению к этическому, оно
не нуждается в обоснованиях того, почему оно
должно осуществиться, оно само себе является
достаточным основанием» [5, 62].
Это утверждение очарования, счастья, всеохватности удовольствия придает концепции
Хюбнера странный оттенок или же порождает ощущение некоего балансирования между
радикальной и едкой критикой и безмятежным
радостным утверждением. В конце концов, если
сметание «надстройки» явилось следствием
рационально-критического акта Просвещения,
освободившего человека от пребывания в плену
иллюзорных и жестоких Истин, развенчав их как
именно иллюзорные, можно признать его неким
логически необходимым и достойным деянием.
Если же все-таки и теперь диктат новых истин
остается и человек не становится менее жестоким
от того, что понимает иллюзорность оснований
своей жестокости, то можно было бы предположить, что и менее творческим и созидательным
он не становится. Однако мы видим, что теперь
все его творчество и созидание как бы мельчают, теряя свои великие «СМЫСЛЫ». Что само
по себе антиэстетично и ведет человека к несчастью, скуке и требует восполнения. По причине
чего описанная Хюбнером по сути постмодернистская ситуация оказывается в корне и существенно трагичной.

Рис. 8. Бенно Хюбнер. 2015 г.

Одной из любимых историй, историй поворотных, определяющих для его мысли, которые
часто рассказывал профессор Хюбнер (рис. 8) как
в книгах, так и в личном общении, была история
про его встречу с Мартином Хайдеггером. Будучи
еще молодым человеком и пребывая в неких философских колебаниях, он обратился к Хайдеггеру
за советом, ибо был впечатлен его мыслью и намеревался посвятить диссертацию разработке некоторых понятий хайдеггеровской философии.
В ходе этой встречи он высказал Хайдеггеру
ряд своих соображений, а именно: задал ему
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сверхрациональный вопрос о том, можно ли воспринимать в его концепции бытие только как
понятие. На что Хайдеггер ответил: «Понятие?
Что вы хотите им понять?» И далее добавил: «Я
думаю об этом уже 40 лет. Вы пришли к тому пункту, где Вы видите еще лишь все в черном» [5, 79].
В этот момент Бенно Хюбнер понял, что Бытие
для него «отправилось погулять вслед за Богом»
[5, 79], т. е. как он утратил веру в Бога, так теперь
он утратил веру в Бытие, что позднее сформулировал в книге о Хайдеггере: «Истина Бытия
в том, что Бытия нет» [6]. Если воспринимать эту
фразу наподобие ницшеанской «смерти Бога»,
т.е. понимая под словом «Бытие» нечто вроде
какой-то таинственной сакральной субстанции,
то она выглядит вполне укладывающейся в традицию критики метафизики. Однако загвоздка
в том, что трудно представить, кто в отношении
метафизики критичнее, нежели Хайдеггер, если
его поворот к онтологии связан именно с преодолением метафизики. Видно, что в большей мере
этот выпад Хюбнера можно назвать выпадом
не столько против Хайдеггера, сколько против
самого Парменида, стоящего у истоков метафизики и утверждающего как непреложную логическую истину, что Бытие есть (а небытия нет).
Но именно историю метафизики, начинающуюся
с Парменида и доходящую до торжества критического ниспровержения, Хайдеггер называет историей «европейского нигилизма». А в этом смысле
утверждение Хюбнера — это акт полной и радикальной дереализации мира и, таким образом, это
действительно акт эстетический: признание мира
виртуальной иллюзией, фантазией, текстуальной
структурой без бытийной подосновы, каковым
мир и предстает в итоге осуществления рационального его осознания, то есть мышления его
как понятия. Эстетическая дереализация мира —
это результат истории последовательного мышления, последовательной критики.
Византийский исихаст Григорий Палама,
яркий представитель апофатической богословской традиции, в споре с радикальными апофатиками, утверждающими немыслимость, непредставимость и неощутимость Бога, говорил однажды,
что апофатическое восхождение «доступно всем
желающим и не пробуждает души в ангельское
достоинство, оно освобождает понятие Бога от
всего прочего, но само по себе не может принести единения с запредельным…» [1, 82] (курсив
мой. — С. Н.]. Апофатическое восхождение —
верх рациональной процедуры, осуществленной
античной метафизикой в неоплатонизме, доводящем поиск первоначала мира до самого предельного, несказуемого, сверхразумного завершения,
где мы сталкиваемся с немыслимым и неизъяснимым источником всего, неким тайным божественным X. Но для Паламы остановка на этой
немыслимости, завершающая метафизическую
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процедуру мышления, недостаточна для мистического откровения. Нужен опыт присутствия,
достигаемый внепонятийно. Потому что, кроме
того, что божество мыслится, оно еще просто
есть.
В этом смысле нигилистическая критическая
мысль Нового времени в своем нигилизме значительно более апофатична и мистична, чем любая
религиозная мистика, она самым радикальным
образом перепрыгивает рамки мышления божественного X в качестве субстанции и вовсе уничтожает его. По причине чего Хайдеггер источник
метафизической потребности обнаруживает
в чистой способности сказать «нет», оперировать «ничто» в языке, что указывает на возможность выйти как бы за пределы сущего [3]. То, что
в человеке избыточно, — это избыточно по отношению к умиротворенной наполненности сущего
в целом, и это выдвинутость в ничто, недостаток,
пустота, отсутствие. Избыточен лишь недостаток. Именно недостаток, отсутствие, может быть
неиссякаемым источником метафизической энергии, в то время как все присутствующие источники конечны и могут иссякнуть. В этом смысле
понятийное рациональное мышление подбирается вплотную к этому источнику, т. е. к ничто,
мысля все как понятие и тем самым изничтожая все. Потому утверждение верно: с точки зрения мышления истина бытия в том, что бытия
нет. Однако, по сути, Хайдеггер так же, как ранее
Палама, говорит, что, как и рациональное апофатическое восхождение, история европейского
нигилизма, хотя и освобождает наше мышление
от всего лишнего (на этот раз, говоря словами
Хюбнера: от ЭТОСА, СМЫСЛА, Бога, Истины),
оно недостаточно, потому что мышление не дает
нам столкнуться с тем простым ощущением, что
помимо того, что все вещи, с которыми мы сталкиваемся, есть нечто, они просто есть. Так что
можно предположить, что в момент полной эстетической дереализации и виртуализации сущего,
произведенной
рациональным
мышлением
и выталкивающей нас в «постмодернистскую»
гиперреальность симулятивного удовольствия,
мы достигаем той точки, где «видится лишь все
в черном».
Есть множество концепций, фиксирующих достигнутое состояние. Ценность концепции Хюбнера заключается в том, что она
очень явственно прописывает связь между
этим современным состоянием и основаниями
Просвещения, критического мышления и видит
постмодернисткую дереализацию, вопреки многим, не в качестве противоречия рациональной
структуре Просвещения и модерна, но в качестве
его прямого итога, устанавливает их соответствие.
Однако есть надежда, что этим нигилистическим актом в момент его полного продумывания,
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мы лишь освобождаем наше мышление от всего
лишнего и обнаруживаем себя в состоянии,
где, быть может, мы способны будем двинуться

дальше, в сторону столь новую и таинственную,
что даже Хайдеггер в своем преодолении метафизики еще не мог ее отчетливо разглядеть.
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В

опрос коммуникации обращает на себя внимание исследователей в связи с различными явлениями современной культуры. Одной из
наиболее актуальных становится проблема диалога в пространстве музея. Сохранение культурного наследия требует сопровождения активной
пропагандой не только современного искусства,
столь же активного по своему художественному языку, но и памятников прошлого, мемориальных экспозиций. Данная статья стремится
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представить экспозиционные приёмы и формы
методической работы, позволяющие установить
этот диалог со зрителем, посетителем музея, актуализируя художественное наследие.
Историография вопроса представляет прежде всего критические статьи, посвящённые
выставочным проектам, семинары и лекции
дизайнеров — авторов художественного решения. Последние являют собой интерес, поскольку
позволяют увидеть авторскую концепцию.
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В данной статье мы более подробно остановимся
на них [1; 2; 6].
В экспозицию вводятся новые формы коммуникации со зрителем, используя интерактивные системы, позволяющие более свободно взаимодействовать со знаковыми свидетельствами
истории культуры. Формы интерактивности
в экспозиции многообразны. Это и специально
разработанные программы, и привлечение мультимедийных ресурсов, и различные интерактивные объекты. Рассмотрим выразительные
средства этих форм применительно к музейной
экспозиции и её задачам.
В музейной практике наиболее активную роль
играют выставочные проекты. Например, осенью
2011 г. в Художественном музее Хямеенлинны
был реализован проект шотландца Чарльза
Сэндисона, лауреата премии “Ars Fennica 2010”.
Всё выставочное пространство представляло
собой единую мультимедийную презентацию,
посвящённую теме зерна, фрагменты текстов
и изображений проецировались на потолок
и стены, и посетитель выставки, перекрывая лучи
света или отражая их, включался в предложенную художником игру, становясь своеобразным
арт-объектом. Подобный опыт коммуникации
оказывает на зрителя сильный эмоциональный
эффект, но это форма прежде всего временных
выставок.
Интересный опыт включения художественных объектов в музейное пространство представила Элизабет Топсю (Дания) в своей лекции «Выставочный дизайн как драматургия для
музея» (семинары и лекции, рассматриваемые
в статье, организованы петербургским благотворительным фондом «ПРО АРТЕ» в рамках
Петербургской биеннале музейного дизайна).
Работая над дизайном выставки сюрреалиста
Вильгельма Фредди в Датской национальной галерее (“Freddie: Stick the Fork in Your Eye!”, 2009 г.),
она предложила ввести в экспозицию обтекаемые
по форме арт-объекты. Эти экспонаты напоминали элементы картин художника, а насыщенный
колорит экспозиции, построенный на контрасте зеленого, коричневого и белого, продолжал
его живописную систему. Таким образом, только
войдя в зал музея, зритель оказывался в мире
образов датского сюрреалиста.
Для постоянных экспозиций характернее
классический подход, однако, и здесь возможны
эксперименты с сопоставлением музейных предметов. Реэкспозиция Рейксмузеума, завершённая
по проекту Жана-Мишеля Вильмотта в 2013 г.,
представляет посетителю в первую очередь образ
эпохи, сопоставляя в едином экспозиционном
пространстве живописные произведения, предметы мебели, посуду, оружие и модели кораблей. Хронологический подход, характерный
для музейных экспозиций, усиливается большими
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прозрачными витринами, в которых свободно
«живут» экспонаты, из них созданы инсталляции, погружающие зрителя в голландский быт.
Большую выразительность образ приобретает
благодаря новому решению интерьеров. Исходя
из новой концепции, Ж.-М. Вильмотт предложил
единое колористическое решение. Стены приобрели оттенки серого цвета — от глубокого тёмного
в разделах, посвящённых средним векам, до светлых, почти белых тонов, ставших фоном для произведений современного искусства.
Большую роль играет и введение мультимедийных средств в постоянную экспозицию.
Подобное решение предложил Арне Кворнинг
(Дания) для проекта «Секретный туннель времен
II мировой войны» в Дуврском замке, где на глубине 26 м под землёй была создана одна из самых
больших в Европе аудио-визуальных инсталляций. Объекты инсталляции внесли в пространство динамику, а сами экспонаты стали частью
драматургии выставочного пространства.
Формы коммуникации со зрителем применяет
в своей работе и Музей-институт семьи Рерихов.
Рассмотрим более подробно интерактивные объекты и образовательные программы.
Главное свойство интерактивных объектов —
свободный доступ к ним посетителей, однако эти
предметы экспозиции организуют предметнопространственную среду, создают художественный образ музейной экспозиции, акцентируя
внимание и становясь композиционным центром.
Поэтому при разработке художественного проекта с включением интерактивных объектов особая роль принадлежит исследовательской работе,
поскольку выразительные акценты не должны
разрушать научную концепцию музея. Особенно
важно учитывать этот момент при создании
интерактивных систем в музеях мемориального характера, к которым относится и СанктПетербургский музей-институт семьи Рерихов.
Экспозиция музея, рассказывающего о биографии и творческой деятельности членов
семьи Рерихов, при создании художественного
оформления ориентировалась в первую очередь
на позицию самого мастера. Вся работа художника, философа, организатора и преподавателя
Н.К. Рериха на ниве культуры была направлена
на самую широкую аудиторию. Он писал: «Пока
Культура лишь роскошь, лишь пирог праздничный, она еще не перестроит жизнь. Может
ли сознание среди каждодневности обойтись
без книг, без творений красоты, без всего многообразного Музейона — Дома Муз?» [3, 11]. Таким
образом, создание интерактивных систем в пространстве Музея-института семьи Рерихов необходимо, но следует также обратить внимание
на темы и художественное решение.
В экспозиции присутствуют хронологический и тематический подходы, её структура
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включает в себя разделы, последовательно раскрывающие различные аспекты деятельности
Рерихов. Рассмотрим подробнее раздел постоянной экспози
ции «Археология в творчестве
Н.К. Рериха» и использование интерактивных
объектов.
Тема раздела анализируется сквозь призму
живописного, графического, театрально-декорационного и литературного творчества художника, а также его археологических исследований.
Обратим внимание также на тот факт, что интер
активные объекты в первую очередь должны
организовывать пространство, т. е. они являются
архитектурными деталями или предметами декоративно-прикладного искусства.
Обратимся к принципам формообразования
предметов мебели в теоретических публикациях и художественном творчестве Н.К. Рериха.
В начале ХХ ст. перед мастерами встает проблема
стиля, оригинальности и выразительности художественных произведений, адекватного выражения образа через выразительные средства.
Русское прикладное искусство эпохи модерна
переживает период поиска новых форм, мотивы,
заимствованные из арсенала народного иску
сства выступают как элементы декора, не создавая новую конструкцию. С целью решить проблему стиля, найти универсальные средства
художественной выразительности проводятся
две выставки: «Архитектура и художественная
промышленность нового стиля» в Москве (с ноября 1902 по январь 1903 гг.) и «Современное иску
сство» в Санкт-Петербурге (в 1903 г.).
Особый интерес вызывает синтез теоретической мысли и практическое применение концепции в художественных произведениях. Примером
могут служить размышления Н.К. Рериха о проблеме стиля в прикладном искусстве. В 1899 г.
в журнале «Искусство и художественная промышленность» была опубликована его статья
«Нехудожественность наших художественных
магазинов», в которой он, анализируя прототипы
формообразования в произведениях декоративноприкладного искусства, предлагает использовать
археологические материалы. Н.К. Рерих писал:
«Прибегать к самой естественной помощи в исканиях орнаментаций, к помощи натуры — у нас
не принято, точно так же, как мало принято искать
мотивы в области древностей. Между тем, если
извлечение орнаментов из природы требует значительной подготовительной работы, то памятники
старины дают вполне готовый материал (о чём
мне раньше приходилось уже говорить в статье “Искусство и археология”). <…> Ещё недавно,
при чтении новой, весьма интересной работы
Д.Н. Анучина (М., Д. Анучин, 1899), меня невольно
остановили на себе иллюстрирующие её древности,
по своей непосредственной пригодности для мотивов мебели. Большая часть этих древностей словно
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была вырезана специально именно с такой целью
и могла бы идти в дело без каких бы то не было
изменений. Например, для спинок к сиденьям
или бочку люльки» [2, 914–918]. Художник проиллюстрировал статью собственными проектами
мебели, использующими произведения пермского
звериного стиля в качестве декоративных элементов.
Обращение к вопросам стиля, поиски выразительных средств и возможных прототипов
в формообразовании произведений декоративно-прикладного искусства для Н.К. Рериха
не случайны. В 1898–1899 гг. в Археологическом
институте он читал оригинальный курс лекций
«Художественная техника в применении к археологии». Программа курса объединила теорию
и практику, искусствоведение, сведения о правовом и социальном положении художников
в Древней Руси, знакомство с художественными
техниками и обучение слушателей азам художественной грамоты. Вероятно, Н.К. Рериха,
как автора курса и преподавателя, интересуют
методы создания эффектных и выразительных произведений и возможные прототипы.
Поскольку природные мотивы требуют стилизации, он предлагает использовать археологические находки в качестве образцов.
Следует отметить, что Н.К. Рерих был знаком с произведениями пермского звериного
стиля (или «шаманские изображения», «чудские образки», «культовое литьё», как иначе
называют эти произведения). Это художественная бронзовая металлопластика культового характера, распространённая у племен
финно-угорской группы в Верхнем Прикамье
[6, 249]. Исследователь языческой культуры
Б.А. Рыбаков приводит датировку этих предметов: «По А.А. Спицыну, бляшки этого типа датируются X–XV вв., по И.А. Талицкой — VI–IX вв.,
а по А.П. Смирнову — до XI в.» [5, 58]. В этих
произведениях отразились языческие представления о мироздании, «антропозооморфные»
существа представляют божеств и духов верхнего яруса (копытные, лоси и олени, и птицы),
нижнего (пресмыкающиеся) и среднего мира
(человек). В пластике бляшек образы переплетаются, тело человека, например, может «змеиться», а на груди птицы появляется человеческое лицо.
Пермский звериный стиль привлекал
Н.К. Рериха своей пластической выразительностью, художественным потенциалом и сакральной символикой его мотивов, о чем свидетельствует калька с девятнадцатью изображениями
«чудских бляшек и пронизок» (1902–1906 гг.).
Но, кроме этого, он видит в них еще и замечательные источники для формообразования
предметов современной мебели, что и подтверждает в иллюстрациях к своей статье 1899 г.
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Однако приведенные примеры скорее утрированно археологичны. Мы видим здесь прямые
цитаты, комбинацию из различных предметов
древнего культа, и, кроме того, они остались
только проектами. Эти эскизы — в первую очередь концепция, новый взгляд на археологические мотивы.
Более значимы воплощённые в материале
произведения — предметы мебели для имения
княгини М.К. Тенишевой в Талашкино [1]. Когда
Н.К. Рерих переходит к созданию реальных,
а не умозрительных проектов, перед ним встают
задачи прочности и эргономичности конструкции, которые, очевидно, не ставились в проектах
1899 г.
Логическим завершением темы пермского
звериного стиля в декоративно-прикладном
творчестве Н.К. Рериха становится эскиз к симфонической сюите А.К. Лядова «Кикимора»
(1910 г.). В этой работе «чудские бляшки» наполняют всё пространство, организуя его. Это продолжение концепции художника 1899 г. В композиции исследователи выделяют пятнадцать
цитат произведений пермского звериного стиля
[6, 273–276]. Так, мы видим, что Н.К. Рерих, создавая ясные конструкции мебели для Талашкино,
не забывает о своей идее соединить археологию
и искусство, возвращаясь к ней в приведённом
выше эскизе.
Декоративно-прикладные
произведения
Н.К. Рериха, как оставшиеся в проектах, так
и выполненные в материале, имеют разную пластическую систему, но и эскизы, и сами предметы
вводят в арсенал формообразования модерна
археологические мотивы, обогащая не только его
тематику, но и художественный язык.
Музей-институт семьи Рерихов, создавая раздел постоянной экспозиции «Археология в творчестве Н.К. Рериха», обратился к этим проектам
как к выразительному источнику, обладающему
огромным творческим потенциалом. Художники
музея создали из пенопласта театральные
декорации по мотивам эскиза Рериха «Терем
Кикиморы», предполагающие взаимодействие
с музейными объектами. Из дерева были вырезаны и стулья по проектам мастера 1898 г. Для
интерактивных программ воссозданы и мужской, и женский ансамбли по мотивам эскизов
Н.К. Рериха к «Весне священной» 1912 г. как,
пожалуй, наиболее яркого отражения архаических образов. Так пространство современного
музея обогатилось уникальными экспонатами,
созданными на основе научных изысканий
художника, его теоретическими положениями о
месте артефактов в современности и творческом
наследии мастера.
Другая форма работы — образовательные программы. Как правило, они сопровождают экспозицию, но могут и организовать художественное
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решение выставочного проекта. Весной 2014 г.,
с апреля по 18 мая, в Санкт-Петербургском музееинституте семьи Рерихов проходила выставка
современных
художников-нонконформистов
Санкт-Петербурга. Это мероприятие объединило
в одном пространстве известных мастеров объединений «Храмовая стена», «Школа Сидлина»,
«Кочевье» и молодых художников, создающих
детализированные декоративные произведения. Были представлены живописные работы
и скульптуры Ю.А. Нашивочникова, В.Д. Юзько,
С.И. Сиверцева, В.В. Гарде, Д.Б. Маркуля,
А.В. Визиряко, С.В. Московской, В.В. Суздальцева,
В.А. Курляндского, Г.Г. Зубкова, О.С. Моисеевой,
А.В. Кондратьева, А.А. Голомазова, керамика
И.И. Мартыновой, графические листы на темы
монгольского эпоса И.В. Гришечкиной и витраж
В.И. Румянцева. Это сосуществование разных
форм художественного языка стало возможно
благодаря концепции выставки, объединившей
художественные произведения по основным
методам композиционного решения.
Главными акцентами стали «Форма», «Цвет»,
«Свет», «Линия» и «Текст». Исходя из доминирующей в композиции идеи, пространство зала включает в себя разделы, посвящённые информации о художественном методе.
Искусствоведческий экскурс ставил целью привлечь посетителей не только к эмоциональному
восприятию произведений искусства и изучению содержания, но и к анализу художественного решения. Обычно посетитель воспринимает полотна и скульптуры, отвечая для себя
на вопрос: «Что хотел сказать художник?»
Экспозиция предлагала зрителю проанализировать «художественную кухню».
Центральной идей выставки стала её интерактивность. Посетители привлекались к сотворчеству и могли создать собственное произведение,
используя в работе основные методы изобразительного искусства. Выставочный проект представлял собой и экспозицию художественных
произведений, и образовательную программу.
В целом проект предлагал зрителю отправиться
в путешествие в мир художественного творчества.
В результате работы выставка обогатилась
произведениями, созданными посетителями,
активно откликнувшимися на предложение
о сотворчестве. Состав репродукций, иллюстрирующих разделы, менялся, посетители
самостоятельно помещали необходимые на их
взгляд примеры использования художественных методов. В «Ночь музеев» в пространстве
выставки проходили мастер-классы художников
В.В. Суздальцева и А.В. Визиряко, а в завершение
были представлены творческие работы зрителей.
Музей-институт семьи Рерихов, проведя эксперимент, когда образовательная интерактивная
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программа организовала экспозиционное пространство, получил ценный опыт и творческий
заряд для дальнейшей экспозиционной и методической работы.
В 2014 г. Санкт-Петербургский музей-институт
семьи Рерихов начал реализацию образовательной программы для детей на основе художественного творчества и теоретических исследований
Н.К. Рериха. Программа базируется на принципах гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили
и использует методы и приёмы программ по изобразительному искусству Б.М. Неменского.
Программа создана в связи с появлением в музее
нового арт-объекта «Терем кикиморы», воспроизводящего эскиз декорации Н.К. Рериха 1910 г.
к музыкальной сюите А.К. Лядова «Кикимора».
Пространство арт-объекта, включающее в себя
и деревянные стулья по проекту мастера, предполагает интерактивные контакты посетителя
с элементами экспозиции, привлекает зрителя
к активному художественному процессу. Эскизы
Н.К. Рериха, объединяющие проблемы современного декоративно-прикладного искусства
и формы и символику археологических памятников, стали результатом научных исследований
художника.
Теперь обратимся к содержанию программы.
Проект создаст благоприятную обстановку
для развития учащихся в условиях синтеза
искусств. Занятия изобразительным искусством
не только содействуют их художественному развитию и приобщению к эстетической культуре,
но и способствуют расширению и обогащению

сферы представлений ребёнка. Образовательная
программа Музея-института семьи Рерихов рассчитана на детей в возрасте от семи лет. В неё
входят творческие, интерактивные, игровые
задания, лекции по истории искусства, которые проведут ребёнка в мир образов народной
культуры. Дети занимаются художественным
творчеством, знакомятся с мифологией и фольклором, народным костюмом и старинными
музыкальными инструментами, творческими
методами Н.К. Рериха и его современников,
выразительными средствами произведений
мирового искусства. В ходе уроков ребята создают композиции на темы сказок и былин, знакомятся с основами дизайна и разрабатывают
эскизы костюмов, учатся создавать народную
игрушку и ставят кукольный спектакль. Занятия
сопровождаются просмотром произведений
искусства по теме, мультипликационных фильмов, снятых по мотивам сказок и былин, фрагментов документальных фильмов. Завершает
урок беседа об увиденных произведениях, созданных работах и особенностях выразительных
средств искусства.
Таким образом, программа, реализуемая
в Санкт-Петербургском музее-институте семьи
Рерихов, не только использует интерактивное
пространство, воспроизводящее произведения
Н.К. Рериха, но и изучает особенности народной культуры и мастеров, посвятивших ей своё
творчество. В первую очередь это художники
XIX–XX вв.: В.М. Васнецов, И.Е. Репин,
И.Я. Билибин и Н.К. Рерих.
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Рогожа Марія Михайлівна

Політична ангажованість І.Я. Франка
в контексті дискусії про місію митця
У статті висвітлено дискурс європейських інтелектуалів щодо місії інтелектуала, митця у громадянському житті Європи. У такому контексті представлено ціннісні виміри суспільно-політичної діяльності видатного діяча української культури І.Я. Франка. Автор доходить висновку
про те, що, випереджаючи час, Франко чітко провадив у життя ідею політичної ангажованості
митця.
Ключові слова: І.Я. Франко, митець, інтелектуал, ангажованість митця, найвищі цінності.
Рогожа М.М.
Политическая ангажированность И.Я. Франко
в контексте дискуссии о миссии художника
В статье освещается дискурс европейских интеллектуалов по вопросу о миссии интеллектуала,
художника в гражданской жизни Европы. В таком контексте представлены ценностные доминанты общественно-политической деятельности выдающегося деятеля украинской культуры
И.Я. Франко. Автор приходит к выводу, что, опережая время, Франко четко воплощал в жизнь
идею политической ангажированности художника.
Ключевые слова: И.Я. Франко, художник, интеллектуал, ангажированность художника, высшие
ценности.
Mariia Rohozha
I. Ya. Franko’s political engagement in the context of discussion on the mission of an artist
The discourse of European intellectuals on the mission of an intellectual, an artist in public life of Europe
is analyzed in the paper. Axiological dimension of the prominent Ukrainian culture figure I. Ya. Franko public
activity is outlined in such context. The author concludes that Franko, surpassing his time, exactly realized
in his life the idea of political engagement of an artist.
Key words: I. Ya. Franko, artist, intellectual, engagement of an artist, higher values.

І

ван Якович Франко — постать для України
видатна. Складно відшукати у національному культурному просторі персоналію більш багатогранну, в якій би повніше і виразніше були
поєднані обдарованість розумом і талантом, допитливість і завзятість до праці, титанічна працьовитість і творча плідність. Нещодавно один
із шанувальників творчості великого Каменяра
підрахував, що з 60 неповних років життя він понад 40 років віддав активній творчій діяльності,
написавши 6 000 творів. «Це означає, що кожних
два дні з-під пера письменника виходив новий
твір, який міг бути віршем чи новелою, або повістю, романом чи монографією. За час активної творчої діяльності Франка в нього вийшло
220 окремих видань, це означає, що кожного року
Франко видавав 5–6 книжок» [2]. Поет і прозаїк, драматург і літературний критик, автор історії української літератури, досліджень з філософії, історії та фольклористики, Франко не міг
залишатися в рамках «мистецтва для мистецтва». Він був фаховим літератором, журналістом, активним політичним діячем. До цих пір
не видано повне зібрання його творів. У колах
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фахівців-франкознавців оповідають курйозний
випадок із друкуванням творів Франка за радянських часів: коли було відібрано ідейно правильні тексти для публікації, виявилося, що вони перевищують за обсягом видання творів класиків
марксизму, тому було прийнято рішення про скорочення кількості томів до 50. Справжньої оцінки творчої спадщини митця до сьогодні не дано.
Численні дослідження в тих галузях знань і практики, в котрих він залишив по собі пам’ять, є лише
окремими елементами мозаїки, цілісну картину з яких ще не складено. У філософських науках
на франкознавчі студії виходили П.В. Пушик —
у вивченні етико-гуманістичної думки Франка
[7], — В.І. Мазепа у висвітленні культуроцентризму його творчості [4].
Багатогранність таланту і множина текстів
митця породжують нескінченність смислів, що
їх провокує звернення до творчої спадщини
цього великого українця. Він жив у час, коли
люди творчі ставали активними громадськими,
політичними діячами, віддавали свій голос, свій
талант на боротьбу ідей. Мабуть, ХІХ ст. якнайкраще продемонструвало можливості митцям,
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інтелектуалам включатися у суспільно-політичний дискурс. То ж метою цієї статті є висвітлення
інтелектуального європейського дискурсу кінця
ХІХ — пер. пол. ХХ ст. щодо місії інтелектуала
в його ключових положеннях та наслідках для громадянського життя Європи, окреслення в цьому
контексті ціннісних вимірів суспільно-політичної
діяльності І.Я. Франка.
Інтелектуали — загальна назва діячів культури
і мистецтва, що увійшла в суспільно-політичний
дискурс межі ХІХ та ХХ ст. у зв’язку з гучним
скандалом у Франції, який своєю резонансністю
буквально поділив французьке суспільство на два
ворогуючих табори. Рупором кожного з них стали
митці, університетські професори і студенти, літератори й журналісти, які виступали у публічному
просторі з принципово важливими політичними
деклараціями. Таку перспективу становлення ідеї
інтелектуала пропонує французький історик ідей
Ш. Крістоф, задаючи чіткий час появи терміна
інтелектуали — 1890 р.
Поштовхом стала колективна петиція митців,
університетських професорів і студентів, літераторів та журналістів, в якій була висунута вимога
переглянути вирок у справі Дрейфуса. Слід зазначити, що «Справа Дрейфуса» — це судовий процес і подальший гучний скандал про шпіонаж
на користь Германії французького офіцера, єврея
А. Дрейфуса, розжалуваного військовим судом
і приреченого до довічного заслання через документи, що були згодом визнані фальшивими,
й антисемітські настрої у суспільстві. Петиція
була опублікована під назвою «Протест». Згодом
один із антидрейфусарів — М. Баррес — надрукував статтю, в якій це клопотання було назване
протестом інтелектуалів. Ця назва від початку
мала виразно принизливий акцент (оскільки
Баррес мав на увазі людей, «які вимагають речей,
котрі відкидаються переважною більшістю французів» [3, 294]) і швидко стала широковідомою.
Первинна зневага до інтелектуалів розчинялася
в міру розгортання скандалу й з’ясування не лише
невинуватості Дрейфуса, але й, що важливо для
демократичного суспільства, — колективної сили
підписантів: «Вони виступають як держателі певної соціальної влади лише тоді, коли вони зібрані
в групу, коли вони об’єднуються в певній дії» [3,
295]. Крістоф вказує, що заднім числом інтелектуалами можна назвати тих видатних митців попередніх епох, хто виступив публічно з принципово
важливими політичними деклараціями. Але вони
не спиралися на публічну підтримку своїх «колег
по цеху» — видатні люди були самодостатніми,
кожен з них міг свідчити від себе особисто. Проте
«справа Дрейфуса» стала Рубіконом, за яким
митець, професор, літератор — людина розумової
праці — виступає вже не просто від свого імені,
а позиціонує себе як частину спільноти інтеле
ктуалів-однодумців, визначає свою колективну
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позицію, і, що принципово, чинить це у політичних дискусіях. «Своєю протестною активністю
інтелектуали передбачають, що існуюча демократія сповнена недоліками, дефіцитами, проблемами
і що завдання виправлення цих недоліків покладається на найбільш освічених громадян — тобто
на інтелектуалів» [3, 296].
У той момент, коли антидрейфусари взяли
собі на озброєння інструменти публічної дискусії дрейфусарів, термін інтелектуали зі зневажливого перетворився на ціннісно-нейтральний,
за допомогою якого стали визначати «категорію
громадян, які можуть дотримуватися протилежних думок, але які однаково вважають, що вони
покликані до участі у публічних дискусіях — хоча
і заради ідеалів, що відрізняються» [3, 297].
Освічені верстви в особі своїх найкращих
представників традиційно в європейській культурі брали активну участь у житті суспільства.
Але завжди — чи виступали вони публічно, чи
зверталися до публіки засобом наявних медіа —
їхня діяльність мала переважно культурнопросвітницький характер. Йдеться про те, що
виступи інтелектуалів переважно охоплювали
питання освіти, мистецтва, науки. Але майже
ніколи вони не виходили на проблеми політики.
Принципово новим у виступах інтелектуалів межі
століть стала саме акцентуація політичного змісту
і політичного значення висловлюваної позиції.
Така зміна ціннісних установок, безумовно,
не сприймалася позитивно ні суспільством, ні
самими діячами науки і мистецтва. Так, у сере
довищі останніх були палкі супротивники політичної ангажованості. Серед них виділявся послідовною позицією французький філософ Ж. Бенда.
Він категорично назвав позицію сучасних йому
інтелектуалів «зрадою». За своїм високим призначенням діячі науки і мистецтва покликані
слугувати розуму та найвищим надчасовим цінностям справедливості, істини, безкорисливості,
тобто, не переслідуючи практичних цілей, знаходити розраду в наукових, філософських дослі
дженнях та мистецьких практиках, своєю діяльністю ніби проголошуючи: «Царство моє не від
світу цього» [1, 110]. Такі цінності Бенда називав
неутилітарними і статичними, тобто самототожними. Сучасні йому митці зрадили цю високу
місію, занурилися у плинність поточної ситуації
з її політичними пристрастями, захопленням партійною, релігійною, політичною проблематикою.
Справжній митець перебуває у творчому процесі
такою мірою, що стає нечутливим до суспільнополітичних потрясінь. Бенда наводив приклад
Гете, який був цілком байдужий до подій 1789 р.,
не стежив за новинами, не читав газет — натомість він присвятив свої сили пізнанню людини,
гуманітарним студіям.
В обговорення місії митця включився Т. Манн
статтею «Художник і суспільство». Він мав на увазі
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насамперед «митця в образі поета, літератора»
саме тому, що той «служить слову [і це] нерозривно пов’язано з певним чином опозиційним
ставленням по відношенню до дійсності, до життя,
до суспільства» [5, 201]. Манн підкреслював
опозиційність митця мінливій повсякденності.
Більше того, споглядання останнім величі мистецтва задає масштаб тієї скромної ролі, яку він сам
відіграє в ньому. Тому митець від природи скромний і не наважується моралізувати, тим більше
на суспільно-політичну проблематику, на теми
повсякденності. Розуміючи силу соціально-критичної функції прози (роману як панівного жанру
літературного мистецтва), Манн зауважував, що
«у політичному моралізуванні митця завжди є
щось комічне, що пропагування гуманістичних
ідей майже завжди межує (і не тільки межує)
для нього з вульгарністю» [5, 206]. Усвідомлення
небезпеки необережно і незворотно поринути
у повсякденність змушувало письменника чітко
усвідомлювати роль, яку його твори відіграють
у суспільстві, адже «добре відомо, що не моральне,
а естетичне начало лежить в основі натури митця,
що головний його творчий імпульс — це прагнення до гри, а не до доброчесності, і що якщо
навіть у наївності своїй він насмілюється грати
проблемами і антиноміями моралі, то гра ця
носить лише словесно-логічний характер» [5, 197].
Для Манна очевидно, що митець, який виступає
в ролі критика суспільства, йде шляхом моралізаторства, розмінюється на дрібниці, губить адекватність самосприйняття у суспільно-політичних
обставинах.
Позиція Ж.П. Сартра задає радикально
інший погляд на місію митця. У праці «Що таке
література?» він обґрунтував тезу про ангажованість митця. Ангажованість митця — це
його включеність у суспільне життя. Сартр, як
і Манн, вважає, що володіння словом ставить
письменника вище за інших митців, надає йому
виключну роль у впливі на суспільство. Поет,
художник, музикант не мають у своєму арсеналі
засобів впливу на публіку такої сили, яку надає
письменнику проза, смислова єдність котрої є
дією і спонукою до дії іншим людям. Тому поети
і художники не обов’язково мають бути ангажованими, а письменники зобов’язані до цього.
Але якщо сила слова змушувала Манна ставити
митця в опозицію до дійсності, то Сартр занурював його у гущину подій: «Я назвав би того
письменника ангажованим, який прагне якомога глибше і повніше зрозуміти, що знаходиться в одному човні з іншими людьми» [8, 68].
Ангажований письменник чинить словом, відіграє чітку соціально значиму роль, слугує інте
ресам суспільства. Своїм маніфестом ангажованості митця Сартр фактично знищив цінність
ідеї чистого мистецтва. На його думку, сучасність не може собі дозволити мистецтва заради
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мистецтва. Сартр називав таку установку «естетським пуризмом» і зауважив, що вона була «лише
блискучим захисним ходом буржуа минулого
[ХІХ] століття» [8, 25]. Власне, після Сартрової
концепції ангажованості митця соціальний ізоляціонізм було унеможливлено.
Окреслення аксіологічних детермінант дискурсу інтелектуалів щодо усвідомлення ними
своєї ролі у суспільстві дає можливість побачити ціннісну систему координат, в якій відбувся І.Я. Франко. М.В. Попович взагалі вважає,
що «тільки проти “мистецтва для мистецтва”
і спрямований реалізм Франка; він вимагає громадського змісту… Той вогонь Прометея, той
“дух, що тіло рве до бою”, та велика мета, що вивищує людину над буденністю і водночас тяжіє
над нею каменем громадського обов’язку — це
ідеал і принцип життя, який замолоду поет відчував досить трагічно» [6, 486].
Реалістичне зображення нужденності українських селян, суспільно-політичних злиднів українського народу було для Франка одним із способів
виконати свій громадянський обов’язок митця.
Другим була популяризація української культури по обидві сторони кордону і створення єдиного українського культурного простору. Разом
з М. Павликом вони заснували загальноукраїнський часопис «Громадський друг», який став
майданчиком творчої комунікації українських
митців Габсбургської та Російської імперій. Третій
спосіб — активна політична боротьба. У 1890 р.
Франко став співзасновником Русько-української
радикальної партії і до 1898 р. був її головою;
у 1899 р. заснував Національно-демократичну
партію, з якою співпрацював до 1904 р. До речі, це
були перші українські політичні партії.
Проблеми націотворення хвилювали Франка
і в художній творчості, й у філософській рефле
ксії, і в активній політичній діяльності. Як вказує В.І. Мазепа, «ідея “каменярства” — невпинного служіння рідному народу — була провідною
від початку до кінця його творчого життя» [4, 9].
Слід зазначити, що таке служіння на той час було
діяльністю на межі закону. Франко був неодноразово звинувачений у протиправній діяльності,
арештований і сидів у в’язниці.
М.В. Попович підкреслює принципово важливий момент суспільно-політичної активності
Франка: його суспільно-політичний радикалізм
не знаходив масової підтримки у населення, тому
він був одинаком у «дуже аморфній і нерозвиненій
масі» народу; це зумовлювало певний елітаризм,
духовний аристократизм у формулюванні громадянського служіння. Франку було неприйнятне
і «національне почуття як поблажливе замилування народом, символікою, історією… Він радше
ненавидить той покритий струп’ями традиційної
покори повсякденний побут, з якого видерся сам
і мріяв вирвати свій народ» [6, 486].
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Ангажований письменник чинить словом, відіграє чітку соціально значиму роль, слугує інтересам
суспільства. Франко своєю творчістю і суспільнополітичною діяльністю доводив слушність тези

Сартра про те, що сучасність не може собі дозволити мистецтва заради мистецтва, й у власний спосіб унеможливлював позицію соціального ізоляціонізму діяча української культури.
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Особливості викладання дисципліни
«Галерейна та кураторська діяльність»
у вищих навчальних закладах
мистецького спрямування
Статтю присвячено обґрунтуванню розширення міждисциплінарних зв’язків під час вивчення
дисципліни «Галерейна та кураторська діяльність» у вищих навчальних закладах мистецького
спрямування. Визначено базові аспекти галереї як інструмента бізнесу, що активно впливає
на культуроутворювальні процеси в суспільстві; виявлено основні соціокультурні елементи
комунікації галерей; окреслено вимоги до формування у студентів знань про функціонування і значення галерей у культурному просторі; актуалізовано питання надання таких знань в умовах
розвитку сучасного українського арт-ринку.
Ключові слова: галерея, мистецька освіта, галерейний бізнес, куратор, міждисциплінарні
зв’язки.
Кашшай Е.С.
Особенности преподавания дисциплины «Галерейная и кураторская деятельность»
в высших учебных заведениях художественной направленности
Статья посвящена обоснованию расширения междисциплинарных связей в рамках изучения дисциплины «Галерейная и кураторская деятельность» для высших учебных заведений
художественного направления. Определены базовые аспекты галереи как инструмента бизнеса, активно влияющего на культурообразующие процессы в обществе; выявлены главные
социокультурные элементы коммуникации галерей; очерчены требования по формированию
у студентов определенных знаний о функционировании и значении галерей в современном культурном пространстве; актуализированы вопросы предоставления таких знаний в условиях
развития современного отечественного арт-рынка.
Ключевые слова: галерея, художественное образование, галерейный бизнес, куратор,
междисциплинарные связи.
Olena Kashshay
Features of teaching “Gallery and Curatorial Activity” for Fine Art students in high school
This article analyzes the interdisciplinary connections, which have been taken in the process of studying
“Gallery and Curatorial Activity” for Fine Art students in high school. The article defines the basic aspects
of the gallery as a business tool influencing effectively culture-forming processes in society; identifies
socio‑cultural elements of galleries communication; outlines the requirements for the formation of students’
specific knowledge about the particular importance and functioning of galleries; actualizes the issues
of providing such knowledge in the conditions of modern art market.
Key words: gallery, art education, gallery business, curator, interdisciplinary communication.

Д

исципліни, спрямовані на вивчення засад
галерейної та виставкової діяльності, а також кураторства і дилерства як важливих інструментів арт-ринку, були включені до вітчизняного
освітнього процесу порівняно недавно. Оскільки
безпосередній розвиток цивілізованого галерейного бізнесу в Україні розпочався лише з середини
1990-х років ХХ ст. [4, 152], потреба у спеціалістах такого специфічного профілю виникала в країні поступово і поширювалася паралельно з процесом розростання галерейних структур. Термін
недавній, враховуючи, що арт-ринки Європи
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та Америки складалися протягом останнього століття особливо активно у повоєнні роки. Тож усі
потужні бізнес-школи світу, як і вищі школи ми
стецького спрямування, мають міцну й ґрунтовну
базу підготовки професійних фахівців у галерейній галузі, здатних забезпечити її функціонування на всіх рівнях, а також спеціальні курси та програми, спрямовані на інтегрування всіх учасників
арт-ринку до процесу комунікації.
В Україні, де галерейні структури лише формуються [4, 151], а в останні декілька років, враховуючи загальну економічну ситуацію, їх розвиток
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суттєво пригальмувався, сьогодні фактично відсутній освітній підхід у принципах викладання
дисциплін кола галерейної та кураторської діяльності. Інституції, спрямовані на підготовку фахових мистецьких кадрів, при роботі з вказаною
дисципліною досить часто роблять акцент лише
на окремих аспектах функціонування галерей,
не враховуючи головну складову галерейного та
взагалі виставкового бізнесу — дуалізм. Адже
галерейна діяльність — це перш за все бізнес,
який просуває на ринок певний продукт і послуги.
Інша річ, що цей продукт елітарний — мистецтво. Дилема, з якою стикаються ті, хто сьогодні
отримує мистецьку освіту, полягає у величезній
дистанції між теоретичною освітою та реаліями
арт-ринку. З іншого боку, ті, хто приходять в артринок з великого бізнесу, також часто не спроможні його повноцінно розвивати в силу відсутності мистецької освіти.
Наприклад, у ВНЗ мистецького спрямування
увага традиційно приділяється профільним теоретичним дисциплінам, а також, звичайно, навичкам образотворчих дисциплін. Знання історії
і теорії мистецтва та володіння творчою професією — суттєвий важіль професійного зростання, але коли вони не доповнені інформацією
про основні інструменти арт-ринку, можливості
інтегрування і використання для творчої реалізації, рівень адаптації студента до життєвих реалій знижується. Мистецтвознавці, художні критики, митці, дизайнери — всі існують у рамках
арт-простору і, відповідно, специфічного ринку.
Тож розуміння того, як він функціонує, може
допомогти їм у процесі власної творчої реалізації. Тут не йдеться, наприклад, про організацію
власної галереї як бізнесу, достатньо навчити
майбутнього художника чи дизайнера грамотно
використовувати систему для розвитку і цивілізованого просування ринку. Мистецтвознавцям
також необхідні знання про алгоритм взаємодії у векторі «художник-галерея», усвідомлення
особливостей функціонування галерей як важливого інструмента формування смаків суспільства.
З іншого боку, в рамках підготовки артменеджерів у вишах та бізнес-школах, де програми орієнтовані на оволодіння бізнес-інструментарієм, іноді, навпаки, зменшується значення
теоретичних та практичних мистецьких дисциплін, чим обмежуються можливості студентів у майбутньому професійно орієнтуватися
в ми
стецьких процесах та самостійно здійснювати вибір художнього матеріалу для проектів.
Тож якщо в першому випадку, наприклад, мистецтвознавцю для майбутньої реалізації комерційних проектів необхідно додатково отримувати
бізнес-освіту чи консультації бізнес-фахівців і маркетологів, то в другому арт-менеджеру — додатково вивчати мистецькі теоретичні дисципліни чи
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отримувати консультації практикуючого мистецтвознавця.
Сучасні умови ринку потребують не стільки
теоретиків, скільки добре освічених практиків.
Таким чином, задача формування повноцінних
програм з дисципліни «Галерейна та кураторська
діяльність» є актуальною для будь-якої орієнтації — теоретичної чи комерційної — у мистецькій
освіті.
Аналізу галерейної справи в наукових дослідженнях та українській спеціалізованій пресі
відведено останнім часом чимало статей [1].
Достатньо згадати журнал «Галерея», який багато
років видавав ЦСМ “Soviart”, а також низка інших
видань, серед яких «Антиквар» і «Куратор».
Ґрунтовні матеріали з організації галерейної
діяльності та перспектив її розвитку в Україні,
на які можна спиратися під час формування програми дисципліни «Галерейна та кураторська
діяльність», саме належать практикуючим галеристам, зокрема Є. Карасю, засновнику «Карась
Галереи» та цілої низки інших мистецьких проектів [3]; Михайлу та Олексію Василенкам, співзасновникам аукціонного дому «Золотое сечение» [2]. Професійні мистецтвознавці за фахом,
вони реалізували в Україні один із найуспішніших аукціонних проектів, що охоплює різні
напрями мистецтва — від класичного до сучасного і contemporary. Матеріали останніх досить
си
стематично з’являються в спеціалізованій
та бізнес-пресі, але в цілому статті галеристів —
явище рідкісне.
Питання розвитку галерей в Україні, їх інтеграції з сучасними мистецькими процесами розглянуто у низці праць В. Михальчука [5–8]. Для
автора галерея є предметом наукового дослідження, яку він вивчає з різних позицій, приділяючи особливу увагу теоретичним та мистецтвознавчим засадам.
Взагалі, що стосується наукових мистецьких
досліджень діяльності галереї, її впливу на механізми утворення певних смакових уподобань, то,
як зазначала Л. Крупеніна: «…В цьому сегменті
практично не проводяться фундаментальні дослідження, не здійснюється статистика, а існуючі рейтинги, поради спеціалістів висвітлюють
лише суб’єктивні думки, що спрямовані на привернення уваги потенційних покупців…» [4, 155].
Майже це саме стверджує і В. Михальчук, зазначаючи, що «…до мистецької складової діяльності
українських галерей жодної узагальнюючої наукової праці з цього питання на сьогодні автором
не виявлено…» [8, 145].
Те саме стосується і питань освіти та підготовки кваліфікованих кадрів, здатних здійснювати галерейну діяльність у сучасних умовах.
Автором статті також не знайдено матеріалів
щодо розширення знань студентів мистецького
спрямування в галузі діяльності галерей та інших
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арт-інституцій. Це пов’язано з недостатньою
сформованістю мистецького ринку, в якому ще
досі занадто мало професійних фахівців галерейної справи, які б самі отримали спеціалізовану
освіту та одночасно мали би за плечима реалізовані галерейні проекти.
Метою статті є обґрунтування необхідності розширення міждисциплінарних зв’язків
ди
сципліни «Галерейна та кураторська діяльність», зокрема за рахунок поглиблення програми
дотичними матеріалами з інших соціально-економічних дисциплін.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
сформулювати значення інформування студентів
мистецького спрямування щодо можливостей їх
майбутнього інтегрування до мистецького простору, зокрема використання галереї як інструмента арт-ринку; визначити коло дисциплін,
матеріалами з яких можна розширити межі предмета «Галерейна та кураторська діяльність».
Галерея — важлива площадка художньо-культурної комунікації, яка здійснюється з різними
шарами соціуму. Однією з важливих місій галереї є формування художнього смаку в суспільстві,
підвищення загального рівня освіченості. Кращі
світові та українські галереї проводять настільки
значиму виставкову роботу, що вона стає елементом загального культурного процесу. Крім того,
останніми роками галереї організовують і соціокультурну діяльність, до якої можна віднести,
зокрема, просвітницьку, що раніше було прерогативою музеїв.
Але в більшості вітчизняних програм із зазначеної дисципліни акцент, на жаль, робиться однобічно. В нашій освітній реалії в межах дисципліни
«Галерейна діяльність» увага здебільшого концентрується виключно на організації виставкового
заходу і на виставковій роботі, яка є лише частиною широкого комплексу предмета, практично
не охоплюється кураторство, дилерство та інші
позиції, чим суттєво звужується рівень підготовки
студентів мистецьких дисциплін. Масив необхідної інформації залишається поза зоною уваги.
Галерейна діяльність охоплює широке коло
дисциплінарних галузей знань і є активною складовою культурного процесу. За визначеннями,
художня галерея — це виставковий простір, що
використовується для демонстрації витворів
образотворчого мистецтва і дизайну, де вони
експонуються в межах комерційних чи некомерційних, соціально-культурних чи суспільних проектів. Безпосередня організація та проведення
художнього виставкового заходу — це тільки
видимий зовні процес, який забезпечує регулярну
роботу галерей та їх комунікацію з глядачем
і клієнтом. Але якщо робота таких арт-установ,
як художні салони і виставкові зали фактично
цією галуззю обмежується, то діяльність професійних галерей є суттєво більш значимою.

Арт-простір № 2

Вона передбачає підготовку і проведення ідейно
обґрунтованих, іноді досить масштабних художніх
і соціально-культурних арт-проектів, які проводяться на площах галерей, за їх межами, на інших
арт-майданчиках; співпрацю з художниками, клієнтами, спонсорами, що у свою чергу гарантує
стабільну роботу установи; контакти з пресою,
що забезпечує підтримку іміджу галереї, а також
допомагає формувати певний статус художників, з якими вона співпрацює, визначати події, що
відбуваються. Наприклад, безпосередньо виставковий напрям у роботі деяких потужних українських галерей та відомих кураторів може складати
не більше 10–50 % від загального обсягу діяльності,
тоді як більшість зусиль спрямована на організацію суспільно значимих художніх подій: адже такі
галереї фактично виконують місію арт-центрів,
реалізуючи резонансні, часто некомерційні артпроекти і мистецьки конкурси.
Практичний досвід свідчить про те, що вкрай
необхідно розширювати коло знань студентів
і охоплювати теми, які раніше не включалися
до вищевказаного курсу. Тому сьогодні дисципліна
має базуватись не тільки на теоретичних засадах,
але й на практичних, і навіть іноді на ринкових.
Загальна теорія, практичне ознайомлення студентів з галереями і виставковими залами, демонстрація різних за ідеями проектів сьогодні може
бути поглиблена інформацією про маркетингові
чинники успішних проектів, описом ринкової
якості художнього продукту, поясненням причин успішності чи неуспішності певних художників на ринку. Таким чином концентрація уваги
студентів на важливих практичних реаліях ринку
збільшить їх потенційні можливості. Актуальність
такого підходу зумовлена тим фактом, що добре
підготовлені мистецькі кадри можуть впливати
на розвиток загального культурного рівня держави та арт-ринку в цілому через підвищення
смаку людей завдяки проведенню художніх виставок та арт-проектів чи участі в них.
У нашій країні через фактор нерозвиненості
арт-ринку, а також те, що сама по собі галерейна
та кураторська діяльність не є дуже прибутковою і професійних потужних галерей недостатньо, підготовка фахівців, здатних реалізовувати
повноцінні мистецькі програми, досі не здійснюється. У мистецьких освітніх закладах існують
окремі дисципліни з вивчення арт-менеджменту,
організації галерейної, виставкової та музейної діяльності, але вони не охоплюють всього
контексту потреб майбутніх фахівців, здатних
працювати на професійних арт-майданчиках,
і не спроможні підготувати їх до роботи в реальних умовах ринкової економіки. Ситуація також
погіршується тим, що серед спеціалістів, які
викладають такі дисципліни, небагато тих, хто
володіє практичним досвідом роботи у професійних галереях.
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Оскільки молоді фахівці мають бути інформаційно інтегрованими до реалій галерейної
сфери, вкрай необхідно доповнювати дисципліну
«Галерейна і виставкова діяльність» інформацією про всі важливі аспекти галузі, зокрема такі,
як кураторська діяльність, find-raising, а також
перехресними матеріалами з інших дисциплін,
зокрема маркетингу, реклами та PR, що допоможе
майбутнім спеціалістам варіювати широке коло
можливостей у професії.
Після прослуховування курсу лекцій студент повинен не тільки засвоїти основи галерейної та кураторської діяльності, організації

виставкового простору, розташування експонатів, але також вміти працювати з художниками
і клієнтами, розуміти принципи маркетингової,
рекламної та PR-стратегії галереї, бачити різницю
у стратегії галерей, розуміти пріоритети та спеціалізацію останніх, вміти працювати на підтримку
іміджу галереї та власного іміджу тощо.
Разом із закономірним процесом формування
арт-ринку в Україні має відбуватися і поступове
розширення змісту дисциплін, пов’язаних із розширенням інформування студентів мистецьких
напрямів освіти щодо їх інтегрування в сучасному арт-просторі.
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Розвиток поліфункціональних
комплексів високогір’я в Україні
кінця ХІХ � першої половини ХХ ст.
У статті висвітлено дослідження генези поліфункціональних комплексів високогір’я як окремого
напряму будівництва в контексті найважливіших історичних та соціокультурних чинників.
Визначено основні фактори їх появи, сформовано історію розвитку цих об’єктів на тлі наукового
й краєзнавчо-туристського руху в зазначений період.
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Кузюра-Сметана О.В.
Развитие полифункциональных комплексов высокогорья в Украине
конца XIX — первой половины XX в.
Статья посвящена исследованию генезиса полифункциональных комплексов высокогорья как
отдельного направления строительства в контексте важнейших исторических и социокультурных факторов. Определены основные факторы их появления, сформирована история развития данных объектов на фоне научного и краеведческо-туристского движения в указанный
период.
Ключевые слова: полифункциональный комплекс высокогорья, строительство, краеведение,
пеший туризм, рекреация, приют, горный курорт.
Olga Kuzyura-Smetana
Development of multifunctional complexes of highlands in Ukraine
in late 19th — first half of 20th century
The article investigates the genesis of multifunctional complexes of highlands as a separate area
of construction in the context of the major historical and sociocultural factors. The main factors of their
appearance and history of these objects on the background of research and local history and tourist traffic
during this period are determinded.
Key words: multifunctional complexes of highlands, construction, local history, hiking, recreation, shelter,
a mountain resort.

П

оліфункціональні комплекси високогір’я другої пол. ХІХ — пер. пол. ХХ ст. стали елементом формування художньо-стилістичної ідентичності Східних Карпат. Руйнування високогірних
архітектурних об’єктів у пер. пол. ХХ ст. довело
до межі зникнення їх первинної форми, особливо
на території України. До сьогодні більшість таких
об’єктів не є задокументованими належним чином. Відсутність їх комплексних професійних досліджень в Україні призводить до того, що навіть
сліди зруйнованих будівель невпинно стираються.
Масові знищення поліфункціональних комплексів високогір’я на території Центрально-Східної
Європи в XX ст., недбала реконструкція та непристосованість до сучасних потреб, відсутність їх
комплексного наукового опрацювання підкреслює актуальність наукової розвідки.
Результати дослідження мають на меті глибше
розкрити генезу поліфункціональних комплексів високогір’я і стати важливою складовою
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вивчення еволюції естетики об’єктів зазначеного
регіону. Вагомого практичного втілення вони
набудуть під час будівництва, реставрації, консервації, а також реконструкції втрачених об’єктів,
при оцінці їх історико-культурного значення
в Україні. Цінність дослідження полягає у мас
штабному доповненні фактологічної основи історії дизайну й архітектури Центрально-Східної
Європи та у розширенні методів комплексного
вивчення чинників формування високогірних
споруд.
Мета дослідження — виявити фактори появи
та розвитку поліфункціональних комплексів
високогір’я в Україні кінця XIX — пер. пол. XX ст.,
сформулювати особливості їх генези в контексті
найважливіших історичних та соціокультурних
чинників.
Питання вивчення одного з видів поліфункціональних комплексів високогір’я порушував
Я.З. Карашецький у дослідженні «Формування
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будівель гірських туристичних притулків» [6].
Відтворенням картини розвитку туристської
інфраструктури українських Карпат займається
Ю. Гудима, зокрема, частина досліджень висвітлюється у статті «Знакування туристських шляхів в Україні: історія та сьогодення» [4]. Ціла
низка досліджень присвячена історії карпатської
України у складі Австро-Угорщини, Польщі
та Чехословаччини, що дає можливість проаналізувати історичний вплив останніх на формування гірської архітектури в регіоні [5; 8–9; 12; 16;
29]. Окремі розділи про будівництво туристських
притулків трапляються у працях, що стосуються
історії тогочасних туристсько-краєзнавчих організацій [1; 11; 13; 17; 19; 23]. Про контекст розвитку карпатської туристської інфраструктури,
в тому числі високогірної архітектури, згадується
у виданнях, присвячених рекреаційному потенціалу Карпат [2; 15; 18; 20–22; 24].
Незважаючи на наявність досліджень, що
характеризують окремі аспекти розвитку полі
функціональних комплексів високогір’я, генеза
цих об’єктів не розглядалась комплексно. Цілісну
картину появи та формування високогірної архітектури на досліджуваній території можна відтворити лише завдяки системному аналізу доступних
архівних першоджерел, у тому числі галицьких,
австрійських та польських видань, тогочасної професійної періодики, туристсько-популярних і науково-популярних матеріалів поч. XX ст.
Вивчені матеріали дали змогу виділити низку
соціальних факторів, що спричинили привернення уваги широких верств міського населення
до гірського туризму в другій пол. XIX ст. Раніше
гірські походи мали радше господарський характер. Перші прояви розвитку пішого туризму
в Східних Карпатах спостерігаються у 30-ті роки
XIX ст. Цей час став зламним у процесі виникнення та формування туристської інфраструктури. Мандрівки цим регіоном здійснювались
одноосібно або невеликими групами. Перший
туристський похід з етнографічними описами
реалізував Олександр Завадзький. Значний вклад
у дослідження Східних Карпат зробив Людвік
Петрусінський — професор Ягеллонського університету, який згодом отримав звання першого
професійного туриста [5, 28].
Низка українських вчених також доклалася
до формування наукового підґрунтя розвитку
гірського туризму. Зокрема, діячі «Руської трійці»
проклали масу краєзнавчих маршрутів, вивчаючи населені пункти Прикарпаття ще у другій
пол. XIX ст., і дали поштовх подальшим мандрівкам та дослідженням. І. Вагилевич у той час
збирав матеріали про історико-археологічні
пам’ятки та елементи етнографії. Іншим видатним дослідником регіону в зазначений період був
Я. Головацький. У другій пол. XIX ст. вивченням
українських гір активно займався І. Гавришкевич.
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Найбільші його здобутки у галузі картографії.
Незважаючи на непросту геополітичну ситуацію
у державі, українські народознавці підтримували
наукові зв’язки з іноземними дослідниками, які
об’єктивно висвітлювали факти її історії [3; 13;
16].
Оздоровлення та відпочинок на природі ставали все актуальнішими для широких верств.
Пропорційно до росту міст збільшувалась кількість потенційних рекреантів, популярнішими
ставали атракції на природі. Зростання інтересу до гірського туризму серед інтелігенції
та студентства стало рушієм для розвитку комплексної ін
фраструктури. Таким чином сформувалась залізниця та марковані туристські шляхи.
Активізація цього руху органічно вилилась
у необхідність створення належних умов для тривалішого перебування в горах. У межах гірських
поселень почали з’являтись перші пансіони, санаторії та альтернативні місця відпочинку мандрівників. Найчастіше відвідувачів приваблювали
місця оздоровлення, при яких будувались санаторії-профілакторії, курортні поліклініки, особливі
типи готелів та садиб [16; 20; 24]. З часом активний
прошарок мандрівників перестав задовольнятись
можливістю проживання лише у межах гірських
поселень. У груп дослідників виникла потреба
короткочасного проживання ближче до вершин,
вздовж масивів гірських хребтів, у неосвоєних,
важкодоступних місцях. Це спричинило появу
в цьому регіоні притулку — типу ночівлі, відмі
нного від попереднього. До цього схожими будівлями в таких місцевостях були в основному традиційні тимчасові колиби вівчарів [6].
Значну роль у розвитку туристської інфраструктури Східних Карпат зіграла тогочасна влада,
яка фінансово й організаційно підтримувала ініціативу дослідницьких та оздоровчих мандрівок [4].
Активному розвитку туристської інфраструктури
Східних Карпат та, зокрема, їх гірської архітектури сприяла діяльність тогочасних громадських
організацій [14]. Вже у 1869 р. створено австрійський Альпійський союз, а за ним і австрійський
Туристський клуб, що стало важливою сторінкою
в історії розвитку гірської туристської архітектури.
У розвиток та роботу організацій активно залучались приватні інвестиції [15; 28].
1873 р. датується створення першого
Туристського Товариства Татранського у Кракові,
діяльність якого в майбутньому поширювалась на підпорядкованих Польщі територіях.
Наступного року організацію перейменовано
на Польське Товариство Татранське (ПТТ).
Впродовж двох років його діяльність поширилась до Прикарпаття. Було створено відділення у Станіславі, що продовжило свою діяльність до 1892 р. Уже у 1878 р. ПТТ активізувало
свою роботу в Коломиї. Діяльність Товариства
Татранського розвивалась у різних векторах,
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та своїм першочерговим завданням учасники
вважали направлення активного потоку туристів у напрямку Чорногори. Члени самотужки
фінансували будівництво туристських притулків,
що також було одним із пріоритетних напрямів
їхньої роботи. Часом з цією метою залучались
кошти, отримані з членських внесків та комерційної діяльності ПТТ. За польським взірцем
активізувався туристський рух у Чехословаччині.
Було створено Клуб Чехословацьких туристів,
відділення якого свого часу працювало в Рахові
[15; 16].
У 1878 р. розпочинає роботу притулок для
туристів в урочищі Гаджина. Він був побудований Коломийським відділенням, яке згодом
почали називати Чорногірським. Земля під забудову знаходилась у приватній власності Івана
Попівчука, який в подальшому матеріально підтримував будівництво. Притулок мав три приміщення для ночівлі, сіни та комору. Двома
роками пізніше до притулку позначено стежку,
яка досі вважається першим промаркованим
маршрутом в українських Карпатах. Проклали
його Костянтин Сівіцький та Генріх Гоффбауер.
З 1879 до 1881 рр. тривало будівництво притулку біля Говерли в урочищі Заросляк, ініційоване Станіславським Товариством Татранським.
Будівля постала на місці старої колиби пастухів,
що часто практикувалось, і була названа на честь
Генріха Гоффбауера. Це місце відпочинку виявилось дуже популярним, але вже у 1908 р. було знищено пожежею. Наступним притулком у регіоні
став побудований у 1882 р. «захисток» під горою
Піп Іван. Земельну ділянку під забудову в урочищі
Поливне відділ отримав у 1880 р. У 1881 р. це ж
відділення розпочало зведення притулку на полонині Завоєля. Тим часом у районах Микуличина,
Яремчі та Ворохти розпочинається будівництво
перших пансіонів [21; 22]
З 1884 р. ведуться активні роботи по маркуванню маршрутів Чорногірського масиву. Та все
ж низка причин гальмувала розвиток організованого туризму. Поганий стан доріг, неналежний
рівень обслуговування та брак нічліжних місць
не дозволили йому набути в той час масового
характеру. Довготривалий час на Гуцульщині
туристи та мандрівники змушені були задовольнятись винаймом сільських будинків. Уже
пізніше у районі Жаб’єго Коломийський відділ
побудував пару притулків. Один із них був завершений в 1892 р. Також відділ взяв на себе відновлення одного з притулків Чорногірського масиву
поблизу гори Піп Іван. Гірські маршрути та місця
відпочинку росли у популярності, та розвиток
відповідної інфраструктури не був пропорційним.
Різке збільшення кількості туристів перетворило
потребу її розширення у необхідність. Тим часом
припинив свою діяльність Станіславський відділ. Опіку та управляння притулками перейняв
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на себе відділ Чорногірський. Згодом під його
керівництвом опинились підопічні території
та притулки багатьох сусідніх відділів. Оскільки
Чорногірське ТТ виявилося не спроможне самостійно фінансувати облаштування та ремонт
притулків, то змушене було звертатись по допомогу до керівництва. Та кошти не були надані.
Подальші роботи, зокрема ремонт притулків
на Заросляку, фінансувались меценатами, самими
мандрівниками. Більшість робіт виконувалась
за рахунок членських внесків. Таким чином розпочато будівництво будиночку на Маришевській.
Також, з уваги на різке збільшення кількості
туристів, Товариство було змушене придбати
будинок у Ворохті. З 1901 р. відділ почав отримувати фінансову допомогу з центрального управління. ПТТ приклалось тоді до масової розбудови
притулків, маркувань шляхів, встановлення вказівників у Східних Карпатах, зокрема у Горганах
та районі Яремчі. Вже у 1904 р. було оновлено
систему маркування [16; 21].
Незважаючи на сповільнення та труднощі
в розвитку туристсько-краєзнавчої інфраструктури, в 1905 р. продовжують створюватись альтернативні туристські клуби, що проводили
роботу у Східних Карпатах. Впродовж першого
року разом з учасниками Академічного туристського клубу було здійснено декілька походів
Чорногорою та Бескидами. Популярність організації зростала, гірські мандрівки набували розголосу у пресі. У 1909 р. було проведено українськопольську експедицію Горганами [16].
Продовжували свою роботу осередки ПТТ.
До 1910 р. у районі Чорногірського хребта було
збудовано 21 притулок. У тому ж році розпочало свою діяльність товариство «Чорногора»,
засноване у Станіславі. Ця організація ставила
перед собою завдання не лише пропаганди серед
дослідників і туристів, збір матеріалів на гірську
тематику, але і проведення активних досліджень
на території Східних Карпат, Татр та Альп. Одним
із важливих профілів роботи було будівництво
гірських притулків, маркування шляхів та догляд
за станом доріг і мостів [13].
У 1911 р. було створено товариство «Пласт».
Головою першого пластового осередку був
І. Чмола. Вже у 1912 р. «Пласт» зорганізував
двотижневий табір на Говерлі. Мандрівництво
Карпатами стало однією з основних форм діяльності товариства. З часом горами пролягло безліч
пластових маршрутів, їх протяжність з кожним
роком збільшувалась [23]. Почало порушуватися
питання планового розвитку карпатського регіону. З 1912 р. проводяться конференції стосовно
розвитку Підгаття та Закопаного, а з 1931 р. схожі
заходи проводяться у справі розвитку цілого
терену Східних Карпат [21].
З початком Першої світової війни у 1914 р.
практично всі товариства, клуби й громадські
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організації припинили свою діяльність, в тому
числі й товариство «Чорногора». Українські землі
стали ареною битв армій Австро-Угорщини
та Росії. [14]. Під час Першої світової війни масових знищень зазнали гірські поселення. Згоріло
багато будівель у високогір’ї, зокрема притулків.
У ході бойових дій на високих хребтах були збудовані земляні та кам’яні укріплення, безліч землянок та бараків.
З
розпадом
Австро-Угорської
імперії,
по закінченню Першої світової війни землі
Галичини увійшли до складу Польщі. А з 1919 р.
головним вододільним хребтом пролягав кордон
із Чехословаччиною. Закарпаття цілком увійшло
до її складу. Регіон мав назву Прикарпатська Русь.
На той момент близько 40 % земель Карпат вже
було в державній власності, а решта зосереджувалась у приватних власників. У подальшому
нові господарі володіли забудовою цих територій.
Тоді ж продовжилось будівництво вузькоколійної залізниці. Відновилось архітектурне будівництво, яке заклало стилістичну ідентичність краю
[5, 38–40]. Оскільки війна спричинила тривалу
затримку в розвитку цілої туристської інфраструктури, активні прояви її відновлення почали
простежуватись лише з 1923 р., коли продовжилась робота над маркуванням та облаштуванням
стежок [4; 21; 25].
На території Східної Галичини по завершенні Першої світової війни почав відроджуватись туризм. Розвитку організованих форм
туристсько-краєзнавчого руху в 1920-х роках
сприяли представники регіональної інтелігенції. У міжвоєнний період активно працювало
товариство «Січ». Окрему роль у відновленні
краєзнавчого руху відігравала місцева влада.
Зокрема, Чехословаччина проводила конструктивну політику щодо розвитку такої громадської активності на території Закарпаття [7;
12; 29]. Тут до Першої світової війни існували
лише Угорська скаутська організація. А назва
«Пласт» прийшла сюди лише в 1927 р., хоча тут
активно діяли інші українські скаутські угруповання. Найбільшим пластовим центром став
Ужгород [23]. З травня 1922 р. відновило свою
діяльність у Станіславі туристське товариство
«Чорногора» [13].
Часто будівництво в горах ініціювалось
за рахунок меценатства. Цілі комплекси розвивались у межах приватних угідь за активної участі
їх власників. Таким чином постала садиба при
резиденції Андрія Шептицького в Підлютому.
«Вакаційні оселі» були популярними серед відвідувачів і за рахунок гірських шляхів, побудованих для кінних мандрівок. Також від резиденції зручно було проводити мандрівки горами.
Для комфорту гостей було споруджено відпочинкову оселю з центральним опаленням, що могла
вмістити понад 30 осіб.
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У 1924 р. біля Підлютого розмістився перший
пластовий табір, який дав основу новому осередку молодіжної організації. Уже з 1926 р. за підтримки та фінансування Глави УГКЦ розпочато
будівництво стаціонарного табору під г. Сокіл.
Автором проекту був І. Чмола, а головним інженером — Ю. П’ясецький, активний діяч «Пласту».
На отриманій території розташовувався лише
знищений барак, який було переобладнано
для потреб табору. Було зведено ще кілька будівель. Передбачались житлові курені, медичний
корпус, кухня тощо. Стилістично будівлі мали
бути виконані за зразком традиційного гуцульського житла. Впродовж 3 років тут було побудовано 4 головних приміщення, що могли помістити до 500 осіб. Четверте приміщення було
зведене у 1928 р. Працювала система сигналізації. Територія табору була спланована на запорозький кшталт, а його організація відповідала
кращим зразкам скаутських таборів у Європі [5,
45–46].
Оскільки регіон Осмолоди здавна приваблював туристів, то з часом тут почали розташовуватись станиці лещатарських клубів. У грудні 1924 р.
було засновано Карпатський Лещатарський Клуб,
що об’єднував лижників-аматорів. Окрім профілюючого напряму, його учасники також займались
організацією піших мандрівок Карпатами. Його
активісти проводили зимові походи Чорногорою,
Бескидами, Горганами [23].
У 1924 р. розпочало свою діяльність крає
знавчо-туристське товариство «Плай». Головою
товариства було обрано В. Старосольського,
який на той час був активним громадським діячем. Першочергово товариство «Плай» ставило
собі за мету збір та розповсюдження туристських
і наукових матеріалів для заохочення до мандрівок Чорногорою, Горганами, Бескидами. З лютого
1925 р. почало виходити друковане видання товариства у формі додатку до газети «Туристика
і краєзнавство». Товариство розширило свою
діяльність за рахунок туристських походів
Лемківщиною та Підляшшям. Постійно працювали лекційна, спортивна й туристська секції.
На той момент його учасники активно співпрацювали з товариством «Чорногора». Між горою
Грофа та Паренками товариство організувало
спорудження високогірного притулку для туристів. Знаходився він на полонині Плісце на висоті
1500 м над рівнем моря [1; 11; 17]. Землю під забудову «Плай» узяв в оренду 1933 р. У той час приватна власність суттєво обмежувала відвідування
гірських територій. Наявність приватних земель
гарантувала територіальну недоторканість маєтків та ускладнювала рух населенню й гальмувала
розвиток туризму. Між Управою лісів та відві
дувачами на цьому ґрунті часто спалахували
конфлікти. Та туристський рух регіоном не припинявся [5, 45].
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У 1923–1927 рр. тривало відновлення притулку
на Заросляку. Він був одним із найбільших та найкраще облаштованих у Карпатах. Передбачалось
120 місць для ночівлі. На той час притулок уже
мав електричне освітлення, душ, телефонний
зв’язок. Великий доробок залишили підкарпатські відділення Клубу Чехословацьких туристів.
За відносно недовгий період свого існування їм
вдалось сформувати цілу мережу туристських
шляхів, притулків, будинків. Активістами Клубу
в 1928 р. була прокладена Ювілейна Карпатська
стежка [2; 29]. Незважаючи на складні умови окупаційного режиму, в 20-30-х роках XX ст. надалі
розвивається краєзнавчий рух. Народознавчі
дослідження активно ведуться в Прикарпатті
та в численних регіонах, окупованих іншими державами. У 1935 р. активно діяло товариство «Січ».
Не перестає працювати й краєзнавчо-мандрівниче товариство «Плай», що продовжує відкривати нові філії, зокрема у Самборі [8; 9].
На початку 1930-х років значно розширилась
мережа гірських курортів та туристських притулків. Проте низький рівень розвитку сфери послуг
гальмував потік відпочивальників. Туристська
ін
фраструктура Татр розвивалась інтенсивніше,
зважаючи на своє близьке розташування до інших
європейських країн, де здавна популяризувався гірський туризм. Однак попри це Карпати залишались
одним із найважливіших туристських регіонів тогочасної Польщі, адже зосереджували в собі більшу
половину рекреаційної міграції. На той час у Польщі
було 95 оздоровчих комплексів, з яких понад 70 %
знаходилось у межах Галичини. Туристський рух
концентрувався вздовж гірських вершин та хребтів. Тоді ж активно велись роботи з розвитку елементів гірської туристської інфраструктури: притулків та шляхів. На кінець 1933 р. лише поблизу
Вишківського перевалу знаходилось близько
35 притулків, а в 1938 р. ПТТ мало під своєю опікою
понад 40 притулків та туристських баз [21].
Заборони відвідувань та обмеження пересування не було в державних гірських лісах. Завдяки
цьому популярною серед туристів стала околиця
г. Висока та г. Сивуля. По цьому маршруту будувались притулки. Їх в околиці було 3. Вони знаходились на перевалі Борівка, з північного боку
г. Сивуля, на південному узбіччі гори та у Ризарні.
З розвитком мисливства у лісах Східних Карпатах
розвинулось будівництво колиб, призначених
для тривалішого сезонного проживання. Ще одним
поштовхом до розвитку будівництва тимчасового
житла в горах стала краща організованість лісових
господарств. При складах дерева почали будуватись тимчасові стайні для коней, а для вантажників та перевізників — колиби [5, 46].
Незважаючи на те, що мережа метеорологічних станцій, що діяла на теренах Карпат, дуже
густа порівняно з іншими регіонами Польщі, вона
була ще недостатньою і мала розширюватись.
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У 1935 р. польська Ліга протиповітряної оборони
оголосила конкурс на проект будівництва астрономічно-метеорологічної обсерваторії, що мала
розміщуватися на одній із вершин Чорногори.
Результати першого етапу конкурсу не задовольняли замовників, перші пропозиції проекту були
відкинуті. Вже 16 грудня 1935 р. оприлюднювалися результати другого конкурсу. Журі визнало
найбільш вдалим проект обсерваторії Казимира
Марчевського та Яна Погоського. Будівництво
розпочато в 1936 р. на вершині гори Піп Іван.
29 липня 1938 р. — день офіційного відкриття.
Керівником обсерваторії в 1937–1939 рр. був
Владислав Мідович. Та початок Другої світової
війни припинив її роботу. Найцінніша техніка
була евакуйована, решту матеріалів з часом розібрали тутешні мешканці [10; 26].
На початку 1938 р. мережа туристських мар
шрутів була вже добре розвиненою. Протяжність
знакованих шляхів сягала кількох тисяч кілометрів [21]. Поряд з цим сформувалась повноцінна мережа гірських притулків, туристських
і лещатарських комплексів. Наприкінці 1930-х
років на території Карпат розташовувалось 244
притулки, з них понад 40 належало ПТТ. Однак,
незважаючи на таку значну кількість туристських
закладів, ця мережа не була достатньою і потребувала розширення з уваги на ріст чисельності
активних мандрівників. Після кожного сезону
чимало туристських споруд зазнавало значних
пошкоджень, що ще збільшувало кошти утримання їх у належному стані. З того часу туристські заклади було переведено до категорії громадських. Відтепер їх пошкодження підлягало
високим штрафним санкціям [18; 27].
Активний розвиток туризму в ХІХ — на поч.
ХХ ст. — свідчення позитивних тенденцій соціально-економічного розвитку регіону. Та з початком Другої світової війни практично всі туристськокраєзнавчі та молодіжні товариства припинили
свою діяльність [1; 13; 16]. Унаслідок окупації
Карпатський край зазнав великих руйнувань. Було
знищено сотні будинків, мостів, у тому числі залізничних. Значна частина притулків і туристських
осередків, що знаходилась у зоні бойових дій,
ніколи не була відновлена [5, 60–97].
Поліфункціональні комплекси високогір’я
в Україні почали формуватись у другій пол. XIX ст.,
одночасно з початком розвитку пішого туризму
у Східних Карпатах. Його популяризації сприяв
науково-краєзнавчий рух, що активізувався в цей
період. Сприяла розвитку високогірної туристської архітектури і політика іноземних країн,
пануючих на досліджуваній території. У подальшому ключовим стимулом для розвитку поліфун
кціональних комплексів високогір’я був стрімкий
зріст зацікавленості туристів гірським регіоном
і неспроможність існуючої мережі забезпечити
ночівлю чи проживання усім бажаючим.
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Розвиток поліфункціональних комплексів
високогір’я відбувався у тісному взаємозв’язку
з діяльністю провідних туристсько-краєзнавчих організацій. Часто члени таких клубів брали
на себе повну фінансову, організаційну та виконавчу відповідальність за утримання і розвиток
мережі гірських прихистків. На їх появу чи
руйнацію активно впливало стратегічне планування регіону та динамічні зміни у геополітичній
ситуації. Формування комплексної генези таких
об’єктів дозволив лише системний аналіз доступних дотичних до проблематики контексту дослі
дження першоджерел.

Матеріал статті є корисним доповненням
до фактологічної основи історії розвитку архітектури в Центрально-Східній Європі. Це дослідження допомагає розширити методи комплексного вивчення факторів розвитку високогірних
споруд. Його перспективність виявляється у наявності великої кількості непроаналізованих дослідниками архівних першоджерел, у тому числі
тогочасної професійної літератури і періодики,
туристсько-популярних матеріалів поч. XX ст.
та приватних архівних матеріалів. Вони можуть
стати цінним доповненням фактажу генези поліфункціональних комплексів високогір’я.
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АРХІТЕКТУРА
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Бардік Марина Афанасіївна

Діалог культур:
європейське Середньовіччя
в образах українського художника
Григорія Гавриленка
У статті досліджено комплекс ілюстрацій відомого українського художника Григорія Гавриленка
до книги Данте Аліг’єрі «Нове життя». Мистецтвознавчий аналіз художнього оформлення книги
поєднано з культурно-історичним аналізом твору та втіленими в ньому ідеалами європейської
культури часів пізнього Середньовіччя. Розкрито творчий метод Г. Гавриленка та унікальне
співзвуччя концепції художника і поета у створенні ідеальних образів.
Ключові слова: українська книжкова графіка, Григорій Гавриленко, Данте, «Нове життя».
Бардик М.А.
Диалог культур: европейское Средневековье
в образах украинского художника Григория Гавриленко
В статье исследуется комплекс иллюстраций известного украинского художника Григория
Гавриленко к книге Данте Алигьери «Новая жизнь». Искусствоведческий анализ художественного
оформления книги соединен с культурно-историческим анализом произведения и воплощенными
в нем идеалами европейской культуры времен позднего Средневековья. Раскрыт творческий
метод Г. Гавриленко и уникальное созвучие концепции художника и поэта в создании идеальных
образов.
Ключевые слова: украинская книжная графика, Григорий Гавриленко, Данте, «Новая жизнь».
Maryna Bardik
Dialogue of cultures: European Middle Ages
in the images of Ukrainian artist Hryhoriy Havrylenko
This article researches the book “Vita Nova”, which was written by Dante Alighieri and then illustrated
by the Ukrainian artist Hryhorii Havrylenko. For the first time the art analysis of the artistic design of a
book is combined with the historic and cultural analysis of the creation of the great Italian poet, and with
the ideals of the European culture of the Late Middle Ages, which are embodied in this book. It is investigated artistic method by Hryhoriy Havrylenko and unique harmony of the artist’s and poet’s concept
in the creation of ideal images.
Key words: Ukrainian book graphics, Hryhoriy Havrylenko, Dante, “Vita Nova”.

У

просторі однодумців. У 2015 р. виповнилося сімсот п’ятдесят років від дня народження великого
італійського поета Данте Аліг’єрі (1265–1321 рр.)
та п’ятдесят років з виходу київського видання
його книги “Vita nova” («Нове життя»), ілюстрованої відомим українським художником Григорієм
Івановичем Гавриленком (1927–1984 рр.).
Ілюстрації Г. Гавриленка 1960–1970 рр. в огляді
розвитку української книжкової графіки згадував
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свідомлення єдності та доцільності історичного процесу спонукає людину пильно вди
влятися у мистецтво минулого, наново відкривати світ почуттів і думок тих, хто давно залишив
цей марнотний світ. У безпосередньому спілкуванні з пам’ятками культури можна відчути атмосферу історичної епохи, збагнути її духовні
цінності. Ювілейна дата — ще один привід звернутися до далеких у часі й близьких у душевному

А. Шпаков, відзначаючи їх риси: статику композицій, чітку організацію діагонального штриха,
площинність рисунка, схожість типажу персонажів [14]. У публікаціях О. Петрової були відмічені
філософська глибина ілюстрацій Г. Гавриленка
до “Vita nova”, простота і умовність їх пластичної мови, новаторська роль у створенні ідеального образу дантівської донни в українському
ілюстративному мистецтві [9; 10; 11]. У свою
чергу, Л. Соляник стверджує, що художнику було
притаманне розуміння культури як суцільного
художнього процесу в усіх його історико-географічних проявах, мистецтва як способу пізнання
світу і ствердження ідеалів. Зокрема, він зазначає,
що головною темою творчості Г. Гавриленка було
існування природи і людини, втілене в образі
жінки, дослідження законів форми, кольору,
колірної побудови простору [12].
Особистості та творчій діяльності митця
присвятила низку статей Г. Заварова. У творах
художника, — зазначала вона, — відкривається
гармонійний світ, позначений смисловою і пла
стичною цілісністю. Творчість Г. Гавриленка є
втіленням синтезуючої пластичної думки ХХ ст.
про «колективне свідоме», яка перемагає анархію індивідуалізму. Імперсональність, витончена
стилістика творів художника зумовлені конце
птуальністю його мистецтва з ідеєю цільності
людини і світу. Уникаючи елемента випадковості,
узагальнюючи натуру з метою виявити загальні
закони побудови форми, майстер досяг свого
образотворчого канону, який базувався на віртуозному володінні технікою. Це давало можливість позбутися будь-чого, що існувало поза
концепцією [5; 6; 7].
Слід зазначити, що більшість авторів статей про Г. Гавриленка, визначаючи основну тему
й ціль творчості, риси творчого методу митця,
а також естетичні особливості його ілюстративного ряду до книги «Нове життя», розглядали
ілюстрації як окремі графічні роботи. На нашу
думку, то є помилковим методом. Адже, звертаючись до літературних творів, художник-ілюстратор формує книгу — художнє явище, а також
має можливість розпочати діалог з іншим часом,
іншою культурою, висловити своє ставлення
до них. Проте діалог може бути змістовним лише
тоді, коли правильно розумієш співрозмовника.
Тож аналіз ілюстрацій доцільно проводити ком
плексно, у загальнокультурному контексті.
Метою дослідження є мистецтвознавчий аналіз ілюстрованої Г. Гавриленком книги «Нове
життя» як мистецького твору, стилістично поєднаного з текстом Данте.
«Нове
життя»
разом
зі
славетною
«Божественною комедією» належить до вічних,
універсальних творів, бо у цій книзі Данте моделює людські стосунки, розглядає проблеми почу
ттів та долі, хоча, звісно, книга була народжена
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певними культурно-історичними умовами і може
бути зрозуміла лише в тому контексті.
Період ХІІ–ХІV ст. здається нам дуже цікавим
з точки зору процесів пробудження індивідуальної свідомості, що призвело у ХІІ ст. до «культурного вибуху», а у ХІV ст. — до зміни світогляду
та початку нового етапу європейської історії —
доби Відродження. Цей період позначений динамічним культурним розвитком: появою нових
жанрів у літературі, винаходженням готичної конструктивної системи та формуванням готичного
стилю на теренах католицької Європи, де зростали
міста і відкривалися університети. Людину бентежили можливості розуму в пізнанні істини, його
співвідношення з Божественним одкровенням.
Наднаціональна ідеологія з системою внутрішніх
етичних норм — кодексом честі — сприяла перетворенню воїна на «лицаря», жінки на «даму» — особистостей, сутнісною ознакою яких була душевна
шляхетність. Твори куртуазної літератури будувалися за принципом заглиблення у динамічний
внутрішній світ людини, зображення особистої
долі, що згодом відкрило шлях до психологічного
реалізму, яким європейська література, і зокрема
українська, просувалася до ХХ ст.
У контексті піднесеного спіритуалістичного
кохання досліджує свою долю поет Данте Аліг’єрі
у ранньому творі «Нове життя», що зазвичай
датується кінцем 1291 р. — початком 1292 р., хоча
вірші, що увійшли до його складу, створювалися
протягом 1283–1291 рр. Це перша в європейській літературі автобіографічна повість, у якій
поет розповів історію свого почуття. Ідеалізуючи
кохану, він дотримувався куртуазної концепції
любові, але збагатив її важливими психологічними новаціями. Це було кохання не до вигаданої, а до реальної жінки — флорентійки Беатріче
ді Портінарі, у заміжжі де Барді. Це почуття містило внутрішні колізії, здійснило еволюцію і,
що дуже важливо, підштовхнуло автора до самоаналізу. Тому “Vita nova” вважається прообразом
психологічного роману.
Ліричній історії Данте надав глибокого філософського смислу, поєднавши вірші з коментарями, які вводили історію його кохання та життя
у метафізичний контекст. Він торкнувся неминущих питань впливу любові та смерті на духовний
стан людини. Цей твір, як і інші твори Данте, є
блискучим художнім втіленням теоцентричного
світогляду. Його типологічною ознакою можна
вважати т. зв. метафізичну вертикаль «Людина
(людство) — Бог». У “Vita nova” поетові вдалося
зберегти гармонію «Я» та світу, не розчинити
особисте почуття у містико-філософській концепції. Цього, на жаль, уже не знаходимо у його
«Божественній комедії», де особистість підпорядкована чітко структурованій схоластичній системі
Всесвіту. Любов, позбавлена душевної теплоти
і конкретики, перетворилася на абстракцію, ніжна

47

усміхнена Беатріче — на відчужену у своїй величі
та досконалості мешканку іншого світу, на елемент грандіозної релігійно-теологічної картини.
В історичних пошуках правди людського життя,
на нашу думку, “Divina Commеdia” не стала новим
словом після “Vita nova”.
Ліричне посилання Данте знайшло відгук в ілюстраціях до «Нового життя», які зробив Григорій
Гавриленко — український живописець, майстер
станкової та книжкової графіки. Він не обмежувався тлумаченням літературного образу, а формував нову реальність, виходячи з думки про довершеність людини, мистецького твору. Створена
ним реальність, «написана» мовою ліній та штрихів, органічно втілила ідею книги Данте, відправною точкою якої стали слова “Іncipit vita nova” —
«Починається нове життя» (рис. 1). У виборі
графічної мови в авторській манері Г. Гавриленка ми
бачимо вдалу паралель з розвитком західноєвропейської літератури часів пізнього Середньовіччя,
коли поряд із лицарськими романами з їх пригодницькою фабулою з’явилася поезія “dolce stil nuovo”
(«солодкого нового ситилю») і “Vita nova” Данте,
подібно до того, як після строкатих барвистих
гобеленів зі складним візерунком постає строге
графічне зображення, де колір змінюють тонкі
штрихи [4, 44–45].

Рис. 1. Г. Гавриленко. Сторінка
ілюстрованого видання Данте Аліг’єрі
«Нове життя». 1965 р.

“Vita nova” — не тільки назва твору Данте,
а й втілення психологічного та культурного феномену пізнього Середньовіччя, який був результатом секуляризації євангельських пророцтв про
преображення людини і світу після другого пришестя Христа. Його суть полягала у припущенні,
що людина може досягти оновленого духовного
стану завдяки вільному від марнотних пристра
стей, піднесеному коханню до жінки, чия досконала подоба наближалася до ідеального образу
Діви Марії [13, 481]. Таке почуття було ремінісценцією слів ап. Павла про суть і значення любові
для людини.
Феномен окреслив ідею книги «Нове життя», її
літературно-художню форму, що виникла з дантівського визначення твору — книга моєї пам’яті
[3, 7]. Її сутнісь: духовне становлення поета, відображене в його пам’яті життєвими епізодами,
позначеними залученням до трансцендентної
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реальності. Ідеальна реальність, яка оновила мнемонічні образи, надавши їм сенсу і вищої краси,
стала темою серії ілюстрацій, зумовила семантику книжкового простору, ілюстративної мови,
характер образів. Інформацію про цю реальність,
за твердженням одного із засновників середньовічної християнської естетики Псевдо-Діонісія
Ареопагіта, можна отримати через духовне світло.
Вчення Ареопагіта про фотодосію (світлодаяння)
близьке до семантики білого кольору в книжковому просторі ілюстрованої Г. Гавриленком книги.
У білому кольорі вбачається не тільки «генетична ознака» книжкового організму, а й матеріалізоване горішнє світло. Просторова структура
книги, за аналогією з дантівською, будується
Г. Гавриленком на засадах живої матерії — на ритмах. Ритмічно виникають у білому середовищі
тонові масиви ілюстрацій і тексту. Єдність візуальної і текстової частин книжкового макета
досягається однаковою тоновою насиченістю,
поступовими переходами — ініціалами, пла
стична форма яких синтезується з літери і графічного тла. Книжковий простір позбавлений
дисциплінованої, неживої одноманітності через
різні текстові площини на аркушах. Водночас
структурну цілісність підтримує ритм сторінкових ілюстрацій, пропорційних формату макета
й однакових за розміром.
Концепція просвітлених мнемонічних образів визначила «портретний» характер ілюстрацій.
«Портрет» поета на суперобкладинці (рис. 2) вводить читача у такий гармонійний, логічно організований простір, що згадуються схоластичні
теорії Фоми Аквінського, прихильником яких був
Данте [1, 165]. Композиційна структура «портрета»
ґрунтується на рівновазі її частин — лівої і правої,
верхньої і нижньої. Архітектоніку композиції підкреслюють вертикальні та горизонтальні членування тла, складок одягу, її формують пропорції
1:2, що у сумі складає містичне число «3» — основу
Всесвіту. Г. Гавриленко, подібно до середньовічного архітектора готичного собору, надав числу
значення структурного модуля. Взагалі, містичні
числа, символи й алегорії, про які йдеться у Данте,
відсутні в ілюстраціях. Останні втілюють ідеальний світ, де істина розкривається не в умовностях,
а безпосередньо у пластичній формі — співвідношенні площини й рисунка, а саме — в його інтенсивності та «мелодії» плавного контуру.
При формуванні ілюстративної композиції
Г. Гавриленко дотримувався того самого принципу, що й Данте — принципу вершинності, тобто
приділив увагу епізодам, які мають значення для
ідейного змісту.
Ілюстрації фіксують найсуттєвіші моменти
на шляху оновлення особистості поета.
Оновлення, ніби музична тема, розкривається
у співзвуччі двох мотивів — творчого і ліричного.
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Рис. 2-6. Г. Гавриленко. Ілюстрації до книги Данте Аліг’єрі «Нове життя» (туш, перо). 1965 р.

Творчий мотив реалізується в образах поета.
Данте, зображений на суперобкладинці книги
як автор “Vita nova”, — людина вже просвітлена.
За типажем він подібний до образу на сторінковій ілюстрації, де представлений на початку свого
духовного сходження.
Проте там він — несміливий, трохи засмучений юнак серед узагальненого пейзажу, частина
елегічного світу, позбавленого вольового імпульсу.
Преображення станеться у фінальній ілюстрації,
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на якій з’явиться образ людини-творця (рис. 3).
Ми впізнаємо характерні дантівські риси — ніс
із горбинкою, трохи випнуту нижню губу, звичний ковпак, але водночас помічаємо й дивні
зміни. Обличчя поета світиться неземним світлом, яке вбирає у себе аркуш паперу. Простір кімнати стає продовженням поетичного, він формується упорядкованим ритмом широких тонових
смуг. Творчий геній, що зазнав небесної гармонії, преобразив людину, перетворив навколишнє
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середовище на могутню вертикаль, на органний
хорал. Акцентування Г. Гавриленком творчого
мотиву в ілюстративній серії дозволяє по-новому
поглянути на феномен любові у трактуванні
Данте, а саме — як поштовху до нового життя
особистості, до початку творчого шляху.
На переконання автора, одним із основних
проявів істинної любові є активація та вияв
здібностей, талантів, якими Бог наділяє кожну
людину і якими вона служить іншим, преображає
світ. У такому сенсі маємо в ілюстрованій книзі
«Нове життя» літературне та образотворче втілення євангельської притчі про таланти [Мф. 25,
14–30].
Ліричний мотив у серії ілюстрацій створює
«портрет» Беатріче. Композиційно він розвивається подібно до мотиву творчого: образ донни
на фронтисписі книги можна вважати результатом еволюції, етапи якої відображені у сторінкових ілюстраціях.
Образ Беатріче у трактуванні Данте
і Г. Гавриленка є сталим, тобто довершеним,
якими традиційно були жіночі образи куртуазної
літератури. Він змінюється відповідно до сприйняття поета, останнє, у свою чергу, залежить
від ступеня його духовності. Тому ліричний
мотив звучить в унісон із творчим, зливається
у єдину мелодію.
Вплив містичного числа «3» знов відчуваємо в ілюстраціях, присвячених Беатріче. Три
зображення віддзеркалюють еволюцію її образу.
У першому (рис. 4) вона, юна, привітна донна
Біче, як її називали у сімейному колі, з’являється
серед дівчат. Її фігура виділена світлотним
акцентом, відблиски якого осяюють оточуючих.
Білий — це більше, ніж колір вбрання донни,
про який пише Данте, це ознака її душевної
чистоти, внутрішнього світла. Мотив ходи, профільні та тричвертні зображення, врівноважена
композиція створюють враження уповільненого
часового руху. Ця сцена ще пов’язана і з земним
почуттям поета. Наступна (рис. 5) — вже побачена очима того, хто звільнився від земної пристрасті й поринув у благоговійне споглядання.
Земний час минув. Беатріче застигла у фронтальній ієратичній поставі. Білий колір у «личному
письмі» — відлуння горішнього світла та єдиний
дантівський штрих щодо зовнішності коханої:
«Біліє перламутром личко гоже» [3, 49].
Г. Гавриленко змальовує узагальнений образ
жінки у природі, на варіації якого натрапляємо
у графічних та живописних творах митця. Його
можна вважати «образотворчим каноном, пла
стичною формулою, яка по-філософськи глибоко розкриває ідею зв’язку, єдності людини,
світу, культури» [7, 456]. Художник позбавляє
ілюстрації рис історичної, географічної, побутової конкретики. Одяг, інтер’єр, пейзаж (рис. 3–5)
не мають жодного натяку на Флоренцію XIII ст.
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Г. Гавриленко не дає описових образів, квінтесенцією ідеї для нього є художня форма. У тому
він сходиться з поетом: дантівські образи ніколи
не бувають описовими, тобто тільки образо
творчими; вони виразно співвіднесені, сугестивні за своєю структурою, а не зовнішнім цілим.
Гавриленківське узагальнено-містке трактування
зображень зумовлене ідейно-тематичним концептом ідеального світу, де немає другорядних ознак,
що зіткається з дантівським трактуванням простору: у “Vita nova” співіснують реальність метафізична, ідеальна й життєва, проте не побутова,
а реальність душевних почуттів.
Ідеальна, трансцендентна реальність відкривається поетові безпосередньо у містичному видінні,
в якому ще раз постає образ Беатріче. В ілюстрації (рис. 6) ознаками небесної краси стають плями
білого кольору, горизонтальні ритми тла — відлуння
безмежних райських сфер, простота симетричної
композиції та фронтальна постава героїні.
Підвищену сугестивність, адекватну значущості видіння для поета, створює оплічне зображення Беатріче, максимальне наближення до її
обличчя. «Тепер ми бачимо ніби крізь потьмарене
скло, здогадно, тоді ж лицем до лиця; тепер я знаю
частково, а тоді пізнаю, подібно як і я пізнаний»
[1 Кор. 13, 12], — слідуючи словам ап. Павла,
Данте йде шляхом духовного сходження і розуміння особистості коханої. Галерею «портретів»
Беатріче Г. Гавриленко будує за принципом послідовного наближення. Три її зображення — це візуальне втілення художником трьох етапів кохання
та духовного життя Данте, що збігається з дантівським трактуванням і відповідає поняттям середньовічної містики про три ступеня споглядання:
коли предмет поза нами, у нас і над нами.
Реалізуючи концепцію ідеальності, Г. Гав
риленко вибрав для ілюстрацій формат, наближений за відношенням сторін (1, 427) до золотого
перетину. Він населив ілюстративний простір
гармонійними образами, майже позбавленими
емоційного навантаження. Обличчя Данте, який
ще вдосконалює себе, овіяне легким сумом. Що ж
до Беатріче — вона сповнена неземним спокоєм,
бо її образ, згідно зі «стильновістською» концепцією, первісно довершений: вона — не просто
жінка, а donna angelicata — янгелоподібна жінка.
Образи ідеального світу здаються безплотними завдяки оригінальному графічному прийому суміщення різних тонових площин. Він
полягає у тому, що Г. Гавриленко диференціював контурний рисунок на чотири «просторові
зони» і вкривав їх тоновими площинами, поступово збільшуючи насиченість тону при віддаленні від передньої площини зображення. Таким
чином рисунок синтезувався з площин, зберігав цілісність аркуша і водночас містив «спогад»
про ознаки земної реальності — об’єм і глибину.
Ритмічне чергування однорідних тонових плям
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дало можливість досягти у зображенні синтезу,
«незлиттєвої єдності» фігур і тла: не зливаючись, вони зіставляються тоновими аналогіями.
Переплетіння особистої та світової долі, яке
Данте передав за допомогою введення додаткових
персонажів, алегорій, символів, Г. Гавриленко втілив, використовуючи знайдений графічний прийом, безпосередньо пластичною мовою.
Проблема часу в ідеальному просторі вирішується Г. Гавриленком через звільнення від земної
швидкоплинності. Він трактує час як уповільнений у композиціях на засадах рівноваги світлотних та тонових плям (рис. 3–4) або як зупинений,
майже відсутній у симетричних, сталих композиціях (рис. 2, 5–6). Стилістичні особливості
пластичної мови ілюстрацій співзвучні літературним. “Vita nova” викладена прозометрією —
у поєднанні ліричних, сповнених почуття віршів
і схоластичних коментарів до них у прозі, логіка
яких імпонувала сучасникам Данте. Ілюстративні
зображення, створені мелодійними контурними
лініями та «дисциплінованими», одного розміру й напряму, штрихами. Іноді лінії-штрихи
«неслухняно» перетинають контури, а лініїконтури «невпевнено» тремтять, «плутаються»
в абрисних рисунках, як нерівно билося серце
поета, коли він бачив кохану. Зворушлива «недосконалість» рисунка, м’яке емоційне трактування
образів дещо відрізняє програмно ідеальний світ
ілюстрацій від дантівського, останній характеризується піднесеною інтонацією на знак його
трансцендентності, принципової недосяжності
(для всіх живих, крім, звісно, самого Данте).
Маємо зазначити, що в ілюстративній серії
до «Нового життя» знайшли відображення нові
тенденції в українській книжковій графіці 1960-х
років, коли посилився інтерес до образної системи
літературного твору, велися пошуки графічних
засобів, адекватних стилістичним особливостям
тексту. Тоді набули поширення метафоричні, узагальнено-алегоричні, символічні зображення,
ускладнилися композиційні зв’язки: вони базувалися не на оповідному, а на смисловому принципі,
віддзеркалювали не сюжетну лінію літературного
твору, а його ідею.
У творчих дискусіях 1950–1960-х років обговорювалася проблема цілісності художнього
оформлення книги. Відмовляючись від тонових
ілюстрацій, художники прагнули зв’язку зображення з площиною сторінки, зі структурою книги
загалом. У пошуках нової мови іноді допомагала мистецька спадщина — старовинна різцева

гравюра підказала взяти за основу формотворення контурний рисунок із коротким паралельним штрихом. Художники звернулися до технік,
близьких за характером друку до поліграфічних
друкованих форм — деревориту та ліногравюри,
а також до вільного рисунка пером або пензлем.
Так зробив і Г. Гавриленко, виконавши ілюстрації
до твору Данте тушшю.
Запропонований художником словесно-образотворчий синтез тексту та ілюстрацій, на наш
погляд, має паралелі у рукописах і друкованих
книгах XIII–XV ст. «Цей синтез не потребував
від ілюстрації ані документальної достовірності
зображення конкретних людей або місцевості,
ані реальних подробиць і обставин... Конкретність
надавалася ілюстрації не образотворчими подробицями, а словом. Слово ж підкріплювало свою
конкретику сусідством із зображенням. Вони
не стільки доповнювали, скільки взаємно підтверджували один одного. Враження переконливості
і повноти виникало саме через поєднання словесного образу з графічним» [2, 12]. Таким чином,
Г. Гавриленку вдалося відновити історичну традицію ілюстрування, скріпити зв’язок епох і людських душ.
Ілюстрування Данте не припускає ком
промісу стилізації. І як правильно зауважив
О. Мандельштам, Аліг’єрі підтримує варіативність
форми при незмінності ідейної концепції і прагне
однодумців, співрозмовників у майбутньому
[8, 18, 32]. Одним із них у художньому просторі
XX ст. став український художник Г. Гавриленко.
Концепції ідеального світу поета і художника
збіглися у своїх універсальних, узагальнюючих,
звільнених від «лузги випадково
стей» засадах,
у піднесеній, просвітленій спрямованості. Тому
образотворчий канон, вироблений Г. Гавриленком
особисто, так органічно поєднався з поезією
та прозою Данте. Цей принцип застосовувався
і в інших творах художника. Проте у графічній серії до «Нового життя» він сприймається як
результат бережливого, чуйного ставлення до дантівського слова, прагнення сповнити дантівським
духом семантику пластичної мови. Ілюстроване
Г. Гавриленком київське видання книги Данте “Vita
nova” має бути відзначене в історії української
книжкової графіки ХХ ст. як взірець мистецтва
книги, в якому втілені його основні засади — синтез літературного первообразу та ілюстративного
образу, змістовна співбесіда двох творців — поета
і художника, де присутній діалог культур — европейської та української.
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Творчість Володимира Голозубова
як невід’ємна складова
української книжкової графіки
У статті здійснено аналіз творчості Володимира Голозубова у контексті творчої діяльності
сучасних художників-ілюстраторів, виявлено стилістичні ознаки його манери, яка завжди була
орієнтована на збереження кращих традицій українського народного мистецтва.
Ключові слова: творчість, ілюстрація, духовна цінність, образ, книжкова графіка, українське
народне мистецтво.
Зайцева В.И.
Творчество Владимира Голозубова как неотъемлемая составляющая
украинской книжной графики
В статье проанализировано творчество Владимира Голозубова в контексте творческой деятельности современных художников-иллюстраторов, выявлены стилистические признаки
его манеры, которая всегда была ориентирована на сохранение лучших традиций украинского
народного искусства.
Ключевые слова: творчество, иллюстрация, духовная ценность, образ, книжная графика,
украинское народное искусство.
Veronika Zaytseva
Volodymyr Golozubov’s artistic heritage as an integral part of Ukrainian book design
The purpose of the article is the analysis of Volodymyr Golozubov’s artistic heritage in the context of creative
activity of contemporary artists-illustrators, identifying of stylistic features of his manner that always were
focused on the preservation of the best traditions of Ukrainian folk art.
Key words: creativity, illustration, spiritual value, image, book design, Ukrainian folk art.

Д

ослідження та характеристика творчої майстерності Володимира Голозубова є актуальними в сучасних умовах культурного відродження України. Слід зазначити, що його роботи
без зайвих перебільшень можуть називатися прогресивними у галузі оформлення дитячої книжки і мають служити прикладом корисного досвіду
у творчій діяльності сучасних художників-ілюстраторів, що, безперечно, сприятиме подальшому розвитку вітчизняної книжкової графіки.
Проблеми створення дитячої книги хвилюють багатьох дослідників. Зокрема, цій темі присвятили свої роботи М. Криволапов, Ю. Белічко,
О. Ламонова, А. Шпаков, Р. Яців, Д. Малаков,
Д. Фоменко, І. Бай, В. Бокань, Л. Польовий,
О. Федорук, І. Верба, О. Авраменко, О. Лагутенко
та ін. Проте ще недостатньо вивченою залишається творчість видатного українського художника-ілюстратора
Володимира
Голозубова
в ракурсі його безпосереднього впливу на розвиток книжкового мистецтва України.
Мета дослідження — висвітлення та аналіз
творчості видатного художника-ілюстратора
В. Голозубова як орієнтира для сучасних митців,
творчий доробок якого є невід’ємною складовою
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української книжкової графіки. Виявлення стилістичних ознак його творчості, орієнтованої
на збереження кращих традицій українського
народного мистецтва.
Практика дитячої ілюстрації надзвичайно
складна й різноманітна. Створення книжки для
дітей дошкільного віку пов’язане зі ствердженням
ілюстрації як важливого елемента у сплаві слова
і зображення, де смисловий акцент незмінно падає
на «картинки». Стильова єдність образу та слова
робить книгу виразною та емоційною, сприяє її
активному естетичному сприйманню маленьким
читачем.
У книгах Володимира Васильовича Голозубова
немає нічого другорядного, в кожній деталі відчувається творча думка художника. Митець немов
розшифровує зміст літературного твору, напов
нюючи малюнки власним додатковим сюжетним
навантаженням, що доповнює і збагачує основну
дію тексту. Широкий тематичний діапазон дитячої книжки, яскравий світ дитячої уяви та фантазії приваблюють художника.
Відчувши насолоду від праці над дитячою книжкою, Голозубов вирішив присвятити свою творчість дітям. Оформлені ним книжки неодноразово
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відзначалися дипломами на українських та зарубіжних конкурсах, виставках. У 1971 р. за книжку
«Два півники» (українська народна пісенька)
художник був нагороджений дипломом другого
ступеня та пам’ятним призом «Золоте яблуко» —
найвищою нагородою Міжнародної виставки
дитячої ілюстрації у Братиславі.

Рис. 1. Приз «Золоте яблуко»

Цьому передували роки наполегливої праці та
пошуки власної образотворчої мови. Володимир
Васильович Голозубов жив і працював у Києві.
Він закінчив графічний факультет Київського
художнього інституту. У той час молодий художник захоплюється творчістю відомих графіків
В. Фаворського та В. Конашевича, роботами
свого вчителя І. Плещинського, вивчає народне
мистецтво. Тривалі творчі пошуки митця ознаменувалися вагомими досягненнями, для яких
характерною є стильова своєрідність малюнка.
Це особливо помітно у книжках «Сорокабілобока», «Лисичка та журавель» (рис. 2–3).

Рис. 2. В. Голозубов. Ілюстрація до книжки
«Сорока-білобока». 1970 р.
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Рис. 3. Голозубов. Ілюстрація до книжки
«Лисичка та журавель». 1972 р.

Після виходу у світ ці роботи одразу привернули увагу читачів і засвідчили, що у мистецтві
дитячої книги з’явилася нова сильна творча індивідуальність. Оформлені В. Голозубовим книжки
приваблюють неповторністю композиційного
вирішення, тонким рисунком, декоративністю,
чіткою продуманістю.
Значне місце в художній манері митця посідає
стилізація. У своїх роботах автор дуже сміливо
змінює анатомічні пропорції «героїв» книжок,
вдало використовує засоби художньої гіперболізації. Саме цим він домагається особливої виразності художніх образів, це допомагає художнику
досягти дитячої наївності, щирої безпосередності,
надає його малюнкам гумористичного забарвлення.
Крім того, Володимир Голозубов ще й талановитий анімаліст. У притаманній йому творчій
манері він влучно інтерпретує персонажів тваринного світу, наділяючи їх людськими рисами.
Читач мимоволі забуває, що перед ним зайчики,
ведмежата, лисички, вовчики і пташки. Художні
образи В. Голозубова є носіями певних етичноморальних якостей. Усі персонажі в його книгах
чимось зайняті: вони завзято працюють, допомагають одне одному, кудись поспішають. Митець
прагне за допомогою графічних засобів виховати
у дітей повагу до спільної праці, яка виконується
з любов’ю, радістю, згуртовує: «Два півники, два
півники горох молотили. Дві курочки-чубарочки
до млина носили. Цап меле, цап меле, коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає»
(рис. 4–5).
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Рис. 4–5. В. Голозубов. Ілюстрації до книжки «Два півники». 1971 р.

Досліджуючи творчість митця, слід акцентувати увагу на його ставленні до народного мистецтва. Він уникає поверхового запозичення
форм чи наслідування засобів народної творчості.
Водночас майстер осмислює народне мистецтво
і трансформує його у професіональній образо
творчій культурі. Черпаючи декоративні засоби
у джерелах народного мистецтва, художник творчо
інтерпретує їх, наближаючи до специфіки графічного оформлення книжки. Манера В. Голозубова
найбільш наближена до таких зразків народного

Рис. 6. Полтавський
рушник
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мистецтва, як вишивка, мереживо, гаптування
(рис. 6–8). Для ілюстрацій митця характерне використання та поєднання сюжетних мотивів із орнаментальними, його малюнки часто мають елементи
бордюрного обрамлення. Використання цих засобів свідчить про глибоке знання традицій українського народного килимарства. Декоративність
книг, створених художником, побудована на простих, але суто графічних у своїй основі орнаментальних мотивах народної вишивки та шиття.
Так, часто застосовуються хвилясті та зубчасті

Рис. 7. В. Голозубов. ХХ ст.
Ілюстрація до книжки «Два півники»

Рис. 8. Вишивка козацької старшини.
XVII–XVIII ст. 1971 р.
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Рис. 9. В. Голозубов. Ілюстрація до книжки
«Сорока-білобока». 1970 р.

орнаментальні смужки, квіткові розетки, гілки,
букети чи «дерево життя».
Джерелом цих мотивів були, очевидно, враження художника від полтавських рушників, чернігівських гаптувань та виробів з кераміки.
В ілюстраціях В. Голозубова майстерно
та вишукано відтворена любов до орнаментування
оселі, одягу та предметів побуту, що притаманна
українському народу (рис. 9).
Художник знаходить і підкреслює у цих моти
вах нові декоративні можливості, компонуючи
їх згідно зі своїм творчим задумом, домагаючись єдиного композиційного рішення всієї
книжки.
Друкований текст в ілюстрованих В. Голо
зубовим книжках закомпонований з особливою увагою, ніщо не заважає його сприйманню.
Текст має не тільки функціональне змістовне значення, але й зі смаком обрамлений у декоративносюжетні рамки, несе естетичне навантаження,
створюючи святковий настрій, який передається
маленькому читачеві.
У верстці кожної сторінки книжки художник
доречно використовує ритмічне повторення певних композиційних знахідок, вдало чергує сторінкові ілюстрації з наборними сторінками, враховуючи цілісне сприймання розворотів книги, їх
врівноваженість та насиченість.
Характеристика
творчості
Володимира
Голозубова була б неповною, якби ми не згадали про своєрідність колористичної гами його
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ілюстрацій. Вона складається з трьох-чотирьох
кольорів — дуже вишуканих і водночас простих,
близьких за тональністю. Іноді художник шукає
нові колористичні рішення, акцентує контрасти,
поєднує досить несподівані кольори, але цим
посилює їх звучання. Найбільш вдала гама кольорів (сірі, чорні, вохристі, пурпурові) присутня
у таких книжках, як «Сорока-білобока», «Два півники» (рис. 10).
Творчий шлях художника-ілюстратора тісно
пов’язаний із діяльністю Національного видавництва дитячої літератури «Веселка». Тут він дістав
творчу підтримку, тут прийшли до нього і перші
успіхи, і безмежна любов маленьких читачів,
і міжнародне визнання [4, 169].
Безперечно, художник своїм талантом сприяв
виходу української книги для дітей на нові, високі
рубежі мистецьких звершень.
Таким чином, досліджуючи та аналізуючи
творчість видатного українського художникаілюстратора Володимира Голозубова в ракурсі
безпосереднього впливу на розвиток книжкового
мистецтва України, ми можемо з упевненістю
зазначити, що він — талановитий художник
дитячої книги і один із найвідоміших майстрів
цієї галузі мистецтва в нашій країні. Тому цілком
виправданим і закономірним сьогодні є перевидання Національним видавництвом дитячої
літератури «Веселка» книжок, ілюстрованих
В. Голозубовим. Головна доцільність цього проекту — естетичне виховання дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку. «Саме книжка,
оздоблена малюнками, допомагає маленькому

Рис. 10. В. Голозубов. Ілюстрація до книжки
«Два півники». 1971 р.
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читачеві адаптуватися до змісту і не просто зримо
відтворює змальовані у тексті події, візуалізує
літературні образи, а й демонструє ставлення ще
одної особи — художника — до твору. Врешті,
вона несе у собі не тільки пізнавальну функцію,
а й світоглядну, і немало важить у формуванні

особистості» [1]. Графічні роботи класика української дитячої книжки Володимира Васильовича
Голозубова — це орієнтир і своєрідний критерій
художнього смаку та стилістики для молодих
художників-ілюстраторів, які тільки розпочинають свою творчу діяльність.
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Рисунок у сучасному українському
образотворчому мистецтві:
тенденції розвитку
У статті здійснено спробу дослідити тенденції розвитку сучасного рисунка. Автор спирається
на науковий узагальнений аналіз досліджень, шляхів розвитку рисунка сучасними українськими
мистецтвознавцями та художниками, майстрами різних видів і жанрів образотворчого мистецтва.
Ключові слова: рисунок, тенденції розвитку, актуальність, естетичне виховання.
Шпортько В.И.
Рисунок в современном украинском изобразительном искусстве: тенденции развития
В статье предпринята попытка исследовать тенденции развития современного рисунка.
Автор ссылается на научный обобщенный анализ исследований, путей развития рисунка современными украинскими искусствоведами и художниками, мастерами разных видов и жанров изобразительного искусства.
Ключевые слова: рисунок, тенденции развития, актуальность, эстетическое воспитание.
Valeriy Shportko
Drawing in contemporary Ukrainian Fine Arts: tendencies of development
The article makes an attempt to investigate the development trends of modern drawing. The author recalls
to the analysis of scientific studies through the development of the drawing by modern Ukrainian art
historians, painters and artists of diffenent kinds of fine art genres.
Key words: drawing, tendencies of development, actuality, aesthetic perception.

С

вої думки з приводу дослідження розвитку
рисунка в сучасному українському мистецтві
можна почати з цитати про його сутність, яку висловив Валерій Алфеєвський: «С рисунка начинается все изобразительное искусство. Рисунок
доводит до нас и самым понятным образом
и кратчайшим путем мысли и чувства художника. Мне представляется, что рисунок — это внимательное, строгое проникновение в сущность
изображаемого, отобранная композиция не только форм, но и впечатлений» [1, 11].
Мета дослідження — вивчити стан сучасного
рисунка, викликати інтерес і увагу до його проблем як самостійного виду творчості. Естетичне
виховання, розкриття в кожній людині художніх
здібностей, формування особистості молодого
покоління — завдання, що лежать в основі цієї
статті.
«За три сотні років існування український
станковий рисунок пройшов великий шлях від
підлеглого знаряддя, вивільнився із залежного
становища від живопису, гравюри, книжкової
ілюстрації і став нарівні з іншими видами образотворчого мистецтва, зберігши при цьому свою
унікальність, особливу рисункову структуру
художнього образу. Співіснування поряд різних стильових течій, що базуються на спільних
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традиціях національної школи, збагачує сучасне
українське мистецтво рисунка, підкреслюючи
його самобутність на світовій мистецькій арені»
[4, 265].
Основу, фундамент української школи мистецтва рисунка поступово у свій час закладали
Т. Шевченко, І. Сошенко, М. Мурашко, О. Мурашко,
Ф. Кричевський, М. Бойчук, О. Саєнко, С. Григор’єв,
К. Єлева, В. Касіян, Г. Меліхов, К. Трохименко,
О. Сиротенко, О. Шовкуненко (рис. 1–6). Традиції
майстрів у оволодінні мистецтвом художньої рисувальної школи в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) на кафедрі
рисунка продовжили Ю. Бондаренко, В. Болдирєв,
О. Кривоніс, М. Попов, Ю. Ятченко, В. Бистряков,
С. Зорук, В. Сухенко, В. Нікітін, Ю. Ларіонов,
В. Крижанівський, В. Магеляс та ін.
Дослідницькими та науково-методичними
здобутками у галузі рисунка поділилися викладачі кафедри рисунка Академії у своїх навчальних посібниках [4; 8; 12]. Вимогливе ставлення
до рисунка в НАОМА було також і у викладачів
кафедр живопису, графіки, скульптури. Досить
згадати професорів В. Бородая, В. Болдирєва,
В. Виродову-Готьє, Л. Вітковського, О. Власова,
М. Гуйду, В. Гуріна, В. Задорожного, В. Забашту,
В. Зарецького, М. Компанця, О. Кожекова,
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Рис. 1. Т. Шевченко. Портрет
А. Лазоревської. 1859 р.

Рис. 2. О. Мурашко.
Автопортрет. 1917 р.

Рис. 3. Ф. Кричевський. Молодий опришок.
1931–1932 рр.

Рис. 4. К. Єлева.
Узбецький хлопчик. 1942 р.

Рис. 5. К. Трохименко. Козак.
1916 р.

Рис. 6. М. Попов.
Душевна розмова. 1977 р.

О. Лопухова, В. Пузиркова, С. Подерв’янського,
М. Стороженка, А. Чебикіна, В. Шаталіна,
Т. Яблонську, Г. Якутовича, щоб отримати підтвердження цьому (рис. 7–10).
Формування основ та традицій рисунка
з часом змінювалось і було пов’язане зі ствердженням реалістичного трактування художніх
образів. Глибоке розуміння форми, пластики,
виразності композиції, станковості, вибору
сюжету ставлять його поряд із живописом та графікою. Викликає інтерес рисунок, який відображає глибоке вивчення художником життя, його
ставлення до явищ навколишнього світу, нерозривний зв’язок з природою, розкриває духовний
світ митця. Тенденції розвитку рисунка стисло
і лаконічно викладено в навчальному посібнику В. Сухенка «Рисунок» [8]. У візуальному
блоці книги вдало дібрано ілюстрації, які дають
змогу візуально дослідити відмінності, манеру

Арт-простір № 2

та художні техніки, що використовувались художниками у різні періоди розвитку рисунка.
На поч. ХХ ст. існували «… дві тенденції
у викладанні рисунка. Реалістична, заснована
на традиціях академічного рисунка, її пропагував Ф. Кричевський, керівник майстерні станкового живопису. Митець віддавав перевагу
лінійному малюнку, економному в тоні й добре
сконструйованому. Другу тенденцію, пов’язану
з візантійським мистецтвом та народним примітивом, представляв М. Бойчук, керівник
майстерні монументального живопису. Якщо
Ф. Кричевський (випускник Петербурзької академії мистецтв) прагнув до реального освоєння
натури, то М. Бойчук переробляв натуру, пристосовуючи до завдань монументального мистецтва»
[8, 50].
Підтвердження цього можна знайти в дослі
дженнях мистецтвознавця Л. Членової «Федор
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Рис. 7. Т. Яблонська. Малюнок до картини «У старому Києві». 1975 р.

Рис. 9. С. Подерв’янський.
Портрет проф. З.Ф. Веселовської. 1985 р.

Кричевский» [10], О. Майданець-Баргилевич [3],
доктора мистецтвознавства Л. Соколюк [7]. У своїх
працях вони дають ґрунтовну оцінку творчості
фундаторам нового напряму розвитку українського
образотворчого мистецтва.
Так, Л. Членова стверджує: «Кричевский
был подлинно национальным художником. Он
раскрывал душу народа, его характер. И притом
он всегда опирался на высокую традицию, идущую
от П. Брейгеля, П.П. Рубенса, Ф. Милле, Г. Курбе —
традицию широких обобщений народных образов. Творчество Кричевского не стоит особняком
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Рис. 8. Г. Якутович. Ася. 1971 р.

Рис. 10. В. Бистряков. Автопортрет. 1995 р.

в украинском советском искусстве. Поиски
и проблемы, которые стояли перед молодым
советским искусством, возникали и перед художником. Он их разрешал вместе со всеми, и разрешал на высоком профессиональном уровне.
С именем Кричевского связано создание новой
монументальной традиции в украинской живописи. Он был основателем целой школы в украинском искусстве» [9, 134].
У свою чергу, О. Майданець-Баргилевич зазначає: «Одним з фундаторів школи став видатний
художник-новатор, педагог, теоретик, дослідник
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Рис. 11. Ф. Кричевський. Молода гуцулка. 1931–1932 рр.

Рис. 13. А. Чебикін. Автопортрет. 1973 р.

мистецтва, професор академії Михайло Бойчук.
Основними засадничими принципами школи
були: осмислення класичної світової і вітчизняної мистецької спадщини, вивчення українського
традиційного народного мистецтва і творче використання вироблених людством прийомів та засобів образотворення — у повсякденній практичній
діяльності відповідно до запитів часу» [3, 316].
У 1980–1990-ті роки школа рисунка «… базується на кращих традиціях академічного
рисунка, фундаторами якої були Ф. Кричевський,
П. Волокідін, В. Касіян, К. Єлева, С. Григор’єв
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Рис. 12. М. Бойчук. Портрет В. Седляра. 1913 р.

Рис. 14. А. Чебикін. Дівчина з яблуком. 1984 р.

і багато інших видатних художників і рисувальників» [2, 51] (рис. 11–12).
Значний творчий внесок у справу продов
ження традиції розвитку академічного рисунка
зробив А. Чебикін (рис. 13–14), який своїми
вчителями вважав П. Пікассо, А. Матісса та
Г. Якутовича. Також важко переоцінити внесок у розвиток українського мистецтва Георгія
В’ячеславовича Якутовича, професора, народного
художника України.
Так, Ю. Белічко зазначає: «Здобутки Георгія
Якутовича сповнюють гордістю за наше

61

мистецтво і вселяють надію на його майбутнє
ще й тому, що митець, при всій його унікальній
обдарованості, був лідером у художньому процесі
означеного періоду, належав до тих, хто шукав
нові шляхи в мистецтві, підносив його на вищі
щаблі» [2, 232].
У вступній статті до каталогу «Маестро і учні»
Георгій В’ячеславович Якутович дав таку оцінку
творчим принципам А. Чебикіна: «Суть цих
принципів — це поєднання метафоричної мови
символів та знаків з самовідданою закоханістю
в пластичні якості графічного матеріалу … звідси
імпровізованість, розкутість …» [11]. «Графічне
мистецтво А. Чебикіна є невід’ємною часткою
української образотворчої культури протягом
останніх тридцяти років. Його еволюція — закономірний акт розвитку наявних у ньому тенденцій, напрямів, що яскраво віддзеркалюються
у творчості того або іншого представника будьякого виду мистецтва. Складні динамічні рухи,
пошуки стилю, форми знаходять вираження
у сучасній графіці, вони невід’ємні у мистецькій практиці шанованого далеко поза межами
України художника» [7, 72].
Сучасний рисунок як самостійний вид мистецтва було представлено в 1971 р. на Першій
республіканській виставці рисунка в Києві.
Рисунок, який посів чільне місце серед творів
живопису, скульптури, графіки, викликав великий інтерес відвідувачів, вражаючи їх високою
майстерністю, глибоким внутрішнім світом,
довершеністю композицій. Відтак виставки
почали проводитись регулярно, даючи відвідувачам насолоджуватись творами, художніми
можливостями різних графічних технік, відчути характер композицій.
Республіканські виставки рисунка були проведені в 1971, 1973, 1975, 1976, 1978 рр. Остання —
V Республіканська виставка — відбулася в 1981 р.
Окрім цього, в 1984 р. у Києві завершився цикл
виставок для широкого ознайомлення глядачів
з мистецтвом рисунка. Ще одна виставка студентських творів рисунка 1945–2009 рр. була
проведена в музеї Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, де відбулося
і тематичне обговорення стану рисунка, його
історичного розвитку в українському образотворчому мистецтві від післявоєнного періоду
до сучасності. На цих заходах була експонована
велика кількість творів станкового рисунка високого професійного рівня, які дали можливість

порівняти тенденції різних шкіл, розуміння ними
сутності рисунка.
На превеликий жаль, сьогодні інтерес
до рисунка як самостійного виду мистецтва
втрачає свої позиції. Для того щоб переконатися
в цьому, досить пошукати у світовій мережі «майстер-класи» з образотворчого мистецтва. Всі вони
пропонують поціновувачам уроки живопису.
З одного боку, це прекрасно, що люди, які цікавляться мистецтвом, можуть долучитися до процесу творення. Проте це поверхове знайомство
з професією художника, де навчання зводиться
лише до оволодіння художніми техніками. Під час
такого ознайомлення у початківців складається
враження, що поглиблені знання з рисунка
і живопису отримувати зовсім не обов’язково.
Велика кількість виставкових залів, приватних
галерей дають можливість виставляти роботи
як художників-професіоналів, так і початківців
або аматорів. Легка доступність в участі у приватних галереях, з одного боку, спонукає до творчості, а з іншого — надає самовпевненості художнику-початківцю в тому, що, не навчаючись,
можна виставлятися нарівні з професійно підготовленими художниками. Тому глядачеві буває
складно зорієнтуватися, відокремити «зерно від
полови». Особливо це важко зробити не підготовленому молодому поколінню, яке має виховувати свій естетичний смак, любов до національних надбань і традицій на високому мистецтві.
Важливу роль у цьому може відіграти професіоналізм художників у рисунку, який здатний
викликати великий інтерес і повагу до професії
митця, дасть можливість зрозуміти й оцінити
його творчість та нелегку працю. Адже професія
художника потребує, окрім природної обдарованості, ще й тривалого та глибокого вивчення
історії мистецтв, культурології, композиції, пластичної анатомії, перспективи, кольорознавства,
роботи над натурними постановками, володіння
художніми техніками й матеріалами. Розуміння
специфіки творів мистецтва як продуктів художньої творчості, які відображають духовний світ
людини, примушують замислитися над тим,
якими суб’єктивними якостями повинен володіти митець, щоб створити гідний уваги художній
твір [5, 109].
Мистецтво має увійти у свідомість глядача,
викликати естетичну насолоду, збагатити його
внутрішній світ, сформувати національно свідому особистість.
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Мистецтво досконалого штриха
У статті йдеться про велике значення кількості начерків, рисунків, тренування руки та окоміру,
а також деталізованого вивчення природи. Викладені стислі рекомендації можуть бути застосовані до більшості видів мистецтв: графіки, живопису, декоративно-прикладного мистецтва.
Ключові слова: начерк, рисунок, лінія, рисунок з натури.
Засуха А.Р.
Искусство совершенного штриха
В статье идет речь о большом значении количества набросков, рисунков, тренировки руки
и глазомера, а также детализированного изучения природы. Изложенные сжатые рекомендации
применимы к большинству видов искусств: графике, живописи, декоративно-прикладному иску
сству.
Ключевые слова: набросок, рисунок, линия, рисунок с натуры.
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The Art of perfect cross hatching
The article is about the importance of the number of studies and sketches, the necessity of hand and eye
estimation trainings as well as detailed nature study. The recommendations are suitable for such kinds
of art as graphic arts, painting and applied arts.
Key words: sketch, painting, line, drawing from life.

М

и захоплено дивимось на шедевр і рідко замислюємось над тим, яким довгим і тернистим був шлях його створення. Здається, що майстер
настільки геніальний, що йому це дано від природи або це просто збіг обставин, і художнику поталанило. А ми й мріяти не можемо про таке щастя.
Тільки от випадковостей не буває. А магія починається зі звичайного олівця. Так, усе починається з олівця, яким робляться начерки з натури чи
пам’яті, композиція та ін. У кожного художникапочатківця чи майстра має бути з собою папір і олівець — це як продовження думки та спостереження
життя. Фотоапарат чи камера не завжди здатні вловити й відтворити гротескно те, що може передати
художник. Не може існувати жодного іншого специфічного рисунка для графіки чи живопису, архітектури, дизайну тощо. Безкінечна кількість начерків робиться для того, щоб знайти саме ту, свою,
єдину Лінію [3, 8]. Вони вчать бути уважними і постійно досліджувати навколишній світ. Поки митець орієнтується на саму природу, його сприйняття — свіжі, а знахідки — цікаві й нові. А отже, і його
твори викликатимуть інтерес у глядача.
Художня школа, яка не вивчає реалістичні
об’єкти існуючого світу, неминуче зникає [1; 3].
Без серйозної реалістичної школи мистецтвом
починає керувати самодіяльність, хаос, дилетантство, елементарність, примітивізм і, нарешті, —
формалізм. От чому при навчанні та вихованні
художників у всі часи особливе значення мало дослідження дійсності, життя, глибоке знання законів його розвитку.
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Питання мистецької педагогіки не раз ставали
предметом дослідження науковців як вітчизняних,
так і зарубіжних. З появою перших навчальних
закладів, в яких готували професійних художників,
проблеми підготовки митців стали актуальними
як для практиків, так і для теоретиків [1; 3; 4].
Робота з натури вивчає форми і барви навколишнього середовища. Це завжди було головним
у становленні молодого художника. І це важливо
не тільки в період його навчання, але й на всіх етапах творчості. Не навчившись грамотно зображувати натуру, неможливо успішно рухатись шляхом мистецтва. Художник, що на якомусь етапі
своїх пошуків відривається від вивчення натури,
прирікає себе на безплідну діяльність. Тільки
у тривалій і кропіткій праці з натури художник може здобути справжнє відчуття гармонії,
краси колориту, лінії, об’єму чи композиції. Його
картини стають переконливими і насиченими,
вони сповнені глибокого емоційного відчуття.
Досвідчені митці вважали, що справжній майстер
«завжди учень перед природою» [1, 4].
Протягом багатовікової історії розвитку мистецтва малюнок із натури був основним і єдиним методом надбання професійної майстерності. Тіціан, Веласкес, Рембрандт, — власне, всі
без виключення відомі художники минулих століть починали з добросовісних і скромних зусиль
передавати натуру, не турбуючись ні про що,
окрім правди і чесності в її відтворенні. У результаті їхнє мистецтво ставало більш технічним,
а митці мали максимально живописну свободу.
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Протягом тривалого періоду художня педагогіка виробила певну грамоту навчання і виховання молодого художника. Спочатку аналізуються найпростіші предмети, а згодом — більш
складні, з переходом до вивчення людини і середовища, яке її оточує (інтер’єру, екстер’єру, пейзажу). Завдяки цьому розвивається окомір, тренується рука, вдосконалюються зорова пам’ять
та спостережливість, виникає нестандартне уявлення предметів чи подій, просторове мислення,
поглиблюється розуміння головного і характерного в зображуваних об’єктах і явищах.
Коли майстер володіє основним мистецтвом —
зображення з натури, йому дуже скоро відкривається свій шлях, з’являється можливість для самостійної творчості. Постійне спостереження веде
художника до вміння бачити внутрішню сутність
речей, знаходити в житті найголовніше. Рука,
яка звикла до системної праці, може проводити
точну безперервну лінію. А якщо додати до цього
ще й правильне розташування зображуваних
об’єктів, передачу пропорцій, світла, тону тощо —
художник буде задоволений своєю роботою.
Тільки такі твори переживатимуть століття
і хвилюватимуть нас. Закони реалістичної художньої грамоти увійшли в нашу свідомість так само,
як у мову правила граматики.
Художник — витончений та розумний режисер
і композитор, який вміє організувати і розкрити
багатство теми й гарно задуманий сюжет художнього твору. Мистецтво має дивовижну здатність
викликати в душі людини незвичайний підйом
і пробудження духовних сил, бажання бути чистим, кращим, добрим, чесним. Разом з тим виникають відчуття і глибина мислення, досконалість
форми, зустріч з чимось незвичайним, збагачення
особистості людини [3, 116].
Як письменника, який ніколи не виходить
без блокнота, в котрий записує свої думки та спостереження типів і характерів різних людей, так
і художника ми не можемо уявити без альбому,
в якому він робить замальовки того, що його
цікавить у швидкоплинному житті. Скільки
таких альбомів залишили нам російські класики:
В.О. Сєров, І.Ю. Рєпін (рис. 1), І.І. Шишкін (рис. 2),
скільки замальовок та етюдів зробили відомі українські майстри, які й по сьогодні вражають своїми
роботами: Т.Г. Шевченко (рис. 3), Т.Н. Яблонська,
І.С. Марчук.
Важко переоцінити велике значення замальовок, начерків з натури в роботі як у початківців, так і у професійних майстрів. Начерк дає
можливість виявити перше враження від натури
чи явища, а завдання рисунка — доопрацювати
форму, зберігаючи свіжість відчуттів. У житті часто
доводиться спостерігати людей чи тварин у русі.
У таких випадках потрібен швидкий начерк чи їх
серія. Зрозумівши свої спостереження в замальовках, митець зможе закріпити їх у художніх творах.
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Рис. 1. І. Рєпін. Начерк до картини «Запорожці». 1878 р.

Рис. 2. І. Шишкін. Начерк до картини «Жито». 1878 р.

Рис. 3. Т. Шевченко. Начерк з альбому 1846–1850 рр.

Іноді начерки потрібно робити дуже швидко. Якщо
в стані природи чи в образі людини все змінилося,
то таку роботу краще залишити і виконати іншу,
а потім уже домалювати з пам’яті, зберігаючи первинний стан. Корисно робити замальовки лінійні,
щоб вивчити перспективну будову, розуміння
форми, розташування її в просторі. Також варто
зупинятись на тонових і світлотіньових начерках.
Поступово переходити до замальовок натюрморту,
інтер’єру, вулиць, пейзажу та людини.
Велику користь приносить розглядання начерків великих майстрів. Зрозумівши, як художники
працювали над тим чи іншим завданням, самому
вже буде легше братися за роботу. Прикладів
начерків у митців минулого безкінечно багато.
Відомі пейзажисти І.І. Шишкін, О.К. Саврасов,
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Рис. 4. І. Шишкін. Начерк «Гурзуф». 1879 р.

Рис. 5. М. Врубель. Молодий чоловік на дивані. 1903 р.

Рис. 6. В. Сєров. Ескіз до портрета Іди Рубінштейн.
1910 р.

І.І. Левітан зробили багато дуже цікавих начерків, які стали гарним матеріалом для створення
картин. У них художники вивчали деталі майбутнього твору. Іноді короткий начерк робився
для вибору місця і композиції пейзажу.
І.В. Шишкін, батько відомого І.І. Шишкіна,
вплинув на свого сина, створюючи багато замальовок із натури. Він захоплювався історією рідного
краю, їздив на розкопки і робив величезну кількість рисунків. Виконувати начерки заохочував
і сина. З дитинства І. Шишкін ходив на природу
і працював із задоволенням, малюючи з натури.
Майбутній майстер за день робив по два-три
десятки маленьких начерків, витрачаючи на них по
10–15 хвилин, і декілька короткочасних рисунків
олівцем чи кольором (рис. 4).
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Своїми малюнками, виставленими на екзамени
як звітні роботи, він привернув увагу викладачів Академії мистецтв. Віртуозне володіння олівцем принесло І. Шишкіну славу. Малюнки пером
завдяки ретельному виконанню приймали за гравюри. Вивчаючи природу, Шишкін почав опановувати природничі науки. Пейзажист займався
ботанікою, глибоко вивчав властивості й анатомію
різних порід дерев, видів рослин і безпомилково
втілював їх у живописі. Це створювало ілюзію
справжності лісу, природи. Жива натура була головною у навчанні І.І. Шишкіна. Основним напрямом
у своїй творчості він вважав рисунок, а живопис
відносив до більш пізньої стадії становлення художника. Влітку майстер робив літні сезони на природі,
а взимку копіював роботи майстрів [2; 5].
М.О. Врубель користувався трохи іншими
методами, але вони теж базувалися на натурі
(рис. 5). Художник брав будь-який альбом і починав малювати чи писати аквареллю когось із близьких, спостерігаючи за їхніми діями. М.О. Врубель
не завжди доводив роботу до кінця. Намітивши
тоненьким пензлем основні контури, він починав
писати фарбами пляму чи фрагмент, який його
зацікавив. У кишені своєї куртки М.О. Врубель
постійно носив маленький альбомчик, у який заносив все, що могло становити для нього інтерес.
В.О. Сєров усе життя наполегливо робив
начерки з натури, а коли викладав студентам,
часто сідав разом із ними і виконував замальовки
моделей, яких сам добирав. Щоб позбавити себе
звички фотографічно точно фіксувати натуру,
художник різко змінював темп роботи, даючи
час на декілька сеансів чи годин, змушуючи всіх
допрацьовувати з пам’яті. До нього всі робили
рисунок цілий місяць.
Сєров довго дивився на натуру, запам’ятовуючи
те, що йому було потрібно, потім відвертався
до мольберта і працював хвилин 10–15. Після цього
відходив від рисунка і порівнював свою роботу
з натурою. Так художник робив декілька разів, поки
не отримував бажаний результат. Ця практика розвивала здатність швидко «схопити» форму, помічати в натурі найхарактерніше і найвиразніше,
вміння узагальнювати. Все це разом становило базу
для розвитку власної творчої індивідуальності. Ще
однією метою такої організації було сформувати
розуміння рисунка як основи та «кістяка» живопису, без якого твір стає ефектною грою з фарбами
і пензлями, як би унікально це не пояснювалося.
Як портретист В. Сєров працював доволі
швидко. Якщо портретований належав до близького кола художника, то вже за декілька сеансів
картина була готова, адже митець мав можливість
постійно бачитись і спілкуватись з цією людини,
знав її характер. Так, актрису Іду Рубінштейн він
відтворив за один сеанс однією лінією — йому
позаздрив би сам Пікассо (рис. 6). У тому разі, коли
Сєров писав маловідому людину, то сеансів було
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трохи більше, але художник визначав собі стислі
терміни. Так, наприклад, працюючи над серією
портретів сім’ї Юсупових, він написав портрет
молодшого сина за 18 днів, самого Юсупова —
за 24 дні, а княгиню (пастеллю) — за 7 днів [2; 4].
Чудовий портретист І.Ю. Рєпін залишив
у своїх альбомах велику кількість начерків голів
і погрудь людей. Виконані в різноманітних техніках, вони допомагають зрозуміти прийоми
і способи роботи художника над короткою замальовкою. Тонкість начерків і краса виражені
в складному вирішенні образу.
Прикладів начерків відомих художників безліч. Їх можна побачити в музеях, галереях, в численних репродукціях. Не варто думати, що тільки
особливі події чи гострота вражень повинні підіймати «творчий тонус» художника. Справжній
митець може і в малому побачити велике.
І на останок слід зазначити, що тренуватись
потрібно постійно: проводити тоненькі точні
лінії, лінії з натиском — від ширшої до тоншої
і навпаки, в різних напрямках, малювати завитки
тощо, лише так можна позбутися ефекту «тремтячої руки». Адже останнє дуже видає непрофесіоналізм не тільки в рисунку, але й у декоративноприкладному мистецтві, каліграфічному шрифті
чи інших видах мистецтва.
Не варто чекати від учителя, що той зробить з учня готового генія. Адже педагог тільки
кон
тролює, спрямовує, підказує. Потрібна ще
й самоосвіта. Варто витрачати свій час на роздуми про те, як зробити більш досконалою свою
роботу. Вивчати та копіювати твори відомих
художників, у вільну хвилину робити начерки
з того, що оточує. Таким чином шліфується мислення, налаштовується правильне сприйняття
інформації та тренується рука. Численні начерки

і спостереження удосконалюють роботу та стиль
за рахунок короткотривалої повсякденної праці.
І з часом можна сподіватися на отримання великого задоволення від результату. Малювання
щодня має увійти у звичку. Кращій продуктивності сприяє правило «45/15», яке було започатковане успішним дизайнером, ілюстратором та
письменницею Яною Франк. Воно полягає в тому,
щоб 45 хв витрачати на роботу, а 15 хв — на відпочинок або активні справи, що вимагають певного
фізичного навантаження. Вчасно зупинитись та
перепочити дуже важливо як для мозку, так і для
тіла. Заняття іншими справами дає змогу виникнути новим ідеям. Знову приступаючи до малювання, митець отримує можливість побачити свій
твір у зовсім іншому світлі.
Не варто бути занадто суворим критиком для
своїх робіт, слід і жартувати над собою. Ніколи
не можна казати, що щось вам не під силу — ці
думки заважатимуть розвиткові потенціалу.
Не всім великим художникам таланило від самого
початку. Дуже приємно отримувати нагороди,
але головним конкурентом сьогоднішньому
визнанню має бути вчорашній власний результат, бо докладені зусилля відкривають усі двері.
Не варто казати, що «часу немає» — часу стільки
ж, скільки було й у великих майстрів минулого.
Читання, знайомство з новими ідеями, допитливість, спілкування з найкращими художниками,
досвід і постійна робота над собою, тренування
руки та зосередженість, внутрішній спокій і наполегливість дають можливість художнику піднятись на найвищий щабель майстерності. Не дарма
кажуть, що мистецтво — це подвиг, що мистецтво
вимагає жертв. Тільки готовність до щоденної
кропіткої праці народжує справжніх неперевершених митців.
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Филиппова Ольга Николаевна

Творчество оригинального,
самобытного художника
Веры Владимировны Хлебниковой
(1891–1941 гг.)
В статье предпринята попытка исследовать творчество В.В. Хлебниковой, которое представляет собой относительно небольшое наследие, дошедшее до наших дней. Сохранились станковые и монументально-декоративные работы, иллюстрации, плакаты, имеющие высокую
эстетическую ценность. Поскольку художница часто не подписывала свои работы, датировка
многих из ее произведений раннего периода весьма затруднительна. Для того чтобы глубже
понять творчество Веры Владимировны, известное при ее жизни небольшому числу близких
людей, необходимо знать ее судьбу.
Ключевые слова: оригинальный и самобытный художник, живописец, график, иллюстратор,
пейзаж, портрет, плакат.
Філіппова О.М.
Творчість оригінального, самобутнього художника Віри Володимирівни Хлєбнікової
(1891–1941 рр.)
У статті здійснено спробу дослідити творчість В.В. Хлєбнікової, яка являє собою відносно невеликий доробок, що дійшов до наших часів. Збереглися станкові та монументально-декоративні
роботи, ілюстрації, плакати, які мають високу естетичну цінність. Оскільки художниця часто
не підписувала свої роботи, то датування багатьох її творів раннього періоду ускладнено.
Для того щоб глибше зрозуміти творчість Віри Володимирівни, відому за її життя невеликій
кількості близьких людей, необхідно знати її долю.
Ключові слова: оригінальний і самобутній художник, живописець, графік, ілюстратор, пейзаж,
портрет, плакат.
Olga Filippova
Artistic heritage of original distinctive artist Vera Khlebnikova (1891–1941)
The article makes an attempt to study Vera Khlebnikova’s artistic heritage which presents the only small
part of it that have been protected till nowadays. It is remained easel and monumental-decorative works,
illustrations, posters having a high aesthetic value. As the artist often did not sign her works, to find out
the date of many of her works of the early period is difficult. To understand Vera Khlebnikova’s artistic
heritage, which is well-known to a small number of close people, better it is necessary to learn her fate.
Key words: original distinctive artist, painter, graphic artist, illustrator, landscape, portrait, poster.

Т

ворчество В.В. Хлебниковой известно лишь
немногим специалистам. Свое мнение об открытии выставки живописи и графики талантливого художника в Центральном Доме литераторов
им. А.А. Фадеева высказала известная писательница А.Л. Барто в статье «Вера Хлебникова» [3,
15].
Наряду с А.Л. Барто о выставке В.В. Хлеб
никовой писал российский диссидент и поэт
В.Л. Гершуни в публикации «Вдохновение и подлинность» [7, 4]. Он предоставил слово ее сыну
М.П. Митуричу-Хлебникову, отметил особенности жизни и творчества художницы.
Основу книги доктора искусствоведения М.А. Чегодаевой «Заповедный мир
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Митуричей-Хлебниковых: Вера и Петр» [13]
составили многочисленные документы, как
опубликованные ранее, так и находящиеся
в семейном архиве (воспоминания, письма).
На фоне исторической реальности России того
времени автор стремится создать максимально
полную картину жизни и творчества художников от нач. XX в. до 1956 г. (дата смерти
П.В. Митурича) [13, 1]. Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных
и графических работ.
Для того чтобы глубже понять, что представляет собой творчество Веры Владимировны
Хлебниковой, необходимо на основе библиографических источников проанализировать ее
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судьбу. Живописец, график, иллюстратор, сестра
поэта и прозаика В.В. Хлебникова, она родилась 20 марта 1891 г. в Калмыкии, в Зимней
ставке Малодербетовского улуса в семье ученого-орнитолога и государственного чиновника
(был в Калмыкии «попечителем» края), одного
из создателей Астраханского биосферного заповедника — Владимира Алексеевича Хлебникова
(1857–1934 гг.) [14, 7].
Ее мать, Екатерина Николаевна, урожденная
Вербицкая (1849–1936 гг.), историк по образованию, училась в Смольном институте благородных девиц в Санкт-Петербурге. Во время Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. Е.Н. Хлебникова,
окончив фельдшерские курсы, ухаживала за ранеными [5, 11].
В семье росло пятеро детей, и все они воспитывались в атмосфере уважения к традициям
русской интеллигенции, любви к научному знанию. Отец, «большой знаток царства птиц», учил
детей наблюдать за их повадками, делать орнитологические зарисовки [10, 5]. Мало кто знает
о том, что Владимир Алексеевич сам был замечательным рисовальщиком и любил рисовать
картинки для детей. А влюбленная в музыку,
свободно владевшая английским, французским
и немецким языками мать способствовала их
гуманитарному развитию [11, 279]. Кумирами
Е.Н. Хлебниковой были Бетховен, Рафаэль,
Леонардо да Винчи.
Среди преподавателей, приглашавшихся
к младшим Хлебниковым, были художники
Л.М. Чернов-Плесский и П.П. Беньков. Обучался
рисованию и старший брат Веры — Виктор, в будущем поэт Велимир Хлебников (1885–1922 гг.).
Автора «Ладомира» и «Зангези» и художницу
Веру Хлебникову с детства связывали не только
родственные узы, их объединяло нечто еще
более значительное — полное взаимопонимание.
Отзвуки этой общности слышатся, в частности,
в письмах поэта к сестре. «Если я пишу так свободно, — обращался в 1921 г. Велимир к сестре, —
то мой слог разбужен лучами твоего письма» [11,
317].
Вследствие перемещений В.А. Хлебникова
по службе семья в 1891 г. оказывается на Волыни,
а с 1895 по 1898 г. живет в мордовском селе
Помаево Симбирской губернии. Сохранилось
несколько рисунков В.В. Хлебниковой (весьма
похожих на копии) помаевского периода (6–8 лет)
[10, 5]. Видимо, она их срисовала из каких-нибудь
детских книжек. Но множество других, более зрелых ее художественных работ детско-юношеского
периода, еще неопубликованных и неисследованных, хранится в фондах Астраханской картинной
галереи.
В 1898 г. Хлебниковы переезжают в Казань, где
Вера поступает в Мариинскую женскую гимназию
(1899–1905 гг.). Гордостью класса В.В. Хлебникова
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была недолго, все чаще на уроках раздавалось:
«Хлебникова, где вы, в облаках?» В ответ неизменно звучало: «Я рисую» [5, 12].
Учитель Веры Л.М. Чернов-Плесский отметил ее серьезные способности и настоятельно
рекомендовал родителям отдать девочку
в художественный класс. В сентябре 1905 г.
В.В. Хлебникова сдала экзамены в Казанскую
художественную школу и была принята вольнослушательницей в головной контурный класс
[5, 12].
Уход из художественной школы в Казани
подвел черту под детско-юношеским периодом
ее творчества. Стихийный поиск собственной
стези в искусстве натолкнулся на непонимание
педагогов: «Ваши работы слишком обращают
на себя внимание. Ваша мозаичность — это
предвзятость… Перемените манеру вашу, вы
это можете… У вас большие способности, и вам
ничего не стоит…» — рекомендуют ей в один
голос и учителя, и начальство [1, 43].
В 1908 г. В.В. Хлебникова поступила в Киев
ское художественное училище, но и здесь она
была далека от академических правил и требований, поэтому занималась в училище недолго
[5, 14]. Критично оценивая свои занятия живописью, она понимала, что нуждается в серьезной профессиональной поддержке, в оценке
работы — пусть категорически строгой, но внушающей доверие. «На холсте какие-то бессвязные бои красок и очертаний, похожесть
не радует, а кругом нет никого, кто бы сказал…»
[5, 14].
В 1910 г., будучи в Москве, В.В. Хлебникова
начинает посещать частную художественную студию К.Ф. Юона и И.О. Дудина, а затем переезжает
в Петербург, где поступает в Рисовальную школу
ОПХ в класс Я.Ф. Ционглинского, у которого обучались М.В. Матюшин и Е.Г. Гуро [6].
М.В. Матюшин (1861–1934 гг.) вспоминал,
что Я.Ф. Ционглинский, пейзажист и портретист по преимуществу, в Париже примыкал
к импрессионистам и вернулся в Россию сильным и своеобразным художником, что, обладая
превосходными качествами учителя, он в то же
время враждебно относился к какой бы то ни
было попытке идти по другому, не импрессионистическому пути [5, 17].
С первых дней пребывания В.В. Хлебниковой
в мастерской Я.Ф. Ционглинского ее работы
были в центре внимания и профессора, и соучеников. Выбор тонкой, приглушенной по тону
колористической гаммы, уверенная нюансировка цветовых акцентов, широкий мазок холстов («Автопортрет. Этюд», «Деревья. Этюд»,
«Пейзаж с колокольней»; все — начало 1900-х
годов) позволяют судить об определенном
«музыкальном» своеобразии ранних работ
В.В. Хлебниковой [5, 18]. В этюде «Автопортрет»
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Рис. 1. В. Хлебникова. Автопортрет. Нач. 1910-х гг.

Рис. 2. В. Хлебникова. Велимир в мордовской шапке.
1911 г.

70

мозаичные, видимо, под влиянием М.А. Врубеля
не сливающиеся друг с другом мазки как бы
«инкрустируют» форму (рис. 1).
«Чудесным уголком» оказалось мордовское село Алфёрово (Алферьево) Симбирской
губернии, куда Хлебниковы переехали в 1910 г.
[10, 11]. Здесь Вера встречается с любимым братом — В.В. Хлебниковым, который посвятил
усадьбе Алфёрово одноименное стихотворение
о ратном прошлом угасающего дворянского рода.
Однажды Вера Владимировна попросила его
позировать ей в мордовском головном уборе. Как
эта шапка попала в семью Хлебниковых — неизвестно. Возможно, отец привез ее с Казанской
промышленной выставки 1890 г., где демонстрировались мордовские и черемисские головные
уборы [10, 13].
Отметим, что благодаря мордовской шапке
был создан один из лучших прижизненных портретов В.В. Хлебникова: пристальный, тяжелый
взгляд исподлобья выражает глубину и напряжение его внутренней жизни (рис. 2).
В Алфёрове у В.В. Хлебниковой созревает
решение ехать в Париж, чтобы изучать новые
художественные течения. В 1912 г. она уезжает
во Францию, где до 1913 г. посещает Академию
Витти (Academie Vitti) — частное художественное учебное заведение в парижском районе НотрДам-де-Шан, учась у блистательного художника
и педагога Кеса Ван Донгена (1877–1968 гг.) [8,
115]. Сохранилась лишь единственная ее живописная работа — «Натурщица» (1912–1913 гг.),
близкая по манере письма к «Красной танцовщице» Ван Донгена [10, 34]. Одна и та же модель
В.В. Хлебниковой дана в двух разных ракурсах,
благодаря чему композицию можно считать двухфигурной.
В 1913 г. В.В. Хлебникова снова в пути —
в Италию, которая открыла новые возможности
живописцу. О многом говорит фраза из письма
Веры Владимировны: «В Италию я еду вовсе
не забавляться или как любительница приключений, я там буду долго, может быть, всю
зиму тоже работать в мастерской. Я так хочу
солнца…» [5, 26].
В Италии она много путешествовала, побывала
в Риме, Венеции, Неаполе, на Капри, но основную
часть времени провела во Флоренции, где жила
до середины 1916 г. Художница посещает академию, много копирует в музеях. Итальянские
пейзажи этого периода: «Капри. Горный пейзаж», «Лестница в горах», «Везувий», «Пейзаж
с пиниями» (все — 1914–1916 гг.), — принадлежат
к несомненным ее удачам (рис. 3). Помимо пейзажей, с Италией в ее творчестве связаны и произведения иных жанров. Судя по работам «Древо
жизни», «Мадонна», «Пророк», «Распятие» (все —
1914–1916 гг.), мифологическое и историческое прошлое человечества глубоко волновали
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Рис. 4. В. Хлебникова. Старое и молодое...
1916–1917 гг.

Рис. 3. В. Хлебникова. Капри. Горный пейзаж.
1914–1915 гг.

художницу [5, 26]. Библейские мифы используются здесь как повод для повествования о состояниях собственной души.
Небольшой по размерам холст В.В. Хлеб
никовой — четырехчастная композиция на тему
«Древа жизни» является своеобразным «окном»
в область духовно-эстетических представлений
молодого художника, импровизирующего на тему
образов раннего Возрождения [5, 26].
С началом войны Вера все чаще задумывается о возвращении на родину. В августе 1916 г.
она окружным путем через Англию возвратилась
в Россию. В чемодан уместилось полтора десятка
живописных работ, они и были привезены в родительский дом в Астрахань.
В Астрахани В.В. Хлебникова включилась в общественную работу, вела художественную студию
в селе Никольском, сотрудничала с местной газетой
«Коммунист», участвовала в выставке Астраханской
общины художников. В Астрахани она создала художественные полотна «Русалки», «Старое и молодое»
(рис. 4), «Путь художника» [10, 83].

Арт-простір № 2

Одним из полотен этого астраханского периода, по определению П.В. Митурича, «отражения
действительности, своей и социальной», явилась
картина «Старое и молодое» (1916–1917 гг.) —
произведение драматическое, где сопоставление
метафоричных образов хрупкой девочки и зловещей старухи заставляет вспомнить образцы
искусства рубежа столетий [1, 45].
В 1924 г. Вера Владимировна приехала
из Астрахани в Москву к художнику Петру
Васильевичу Митуричу (1887–1956 гг.), с которым она работала в области книжной графики. Началась совместная жизнь. 29 мая 1925 г.
у них родился сын — Май Митурич-Хлебников
(1925–2008 гг.) (рис. 5).
Известный живописец, график, мастер книжной иллюстрации — Май Митурич, как и его
родители, превыше всего в творчестве ставил
живопись. Он не выносил праздности, жил
по латинской поговорке: «ни дня без линии»
[8, 6]. Его усилиями были воспроизведены значительные живописные и графические работы
В.В. Хлебниковой, изданы страницы из ее воспоминаний и литературных опытов [8, 5].
Не последнее место в творчестве В.В. Хлеб
никовой пер. пол. 1920-х годов занимают работы,
навеянные поэзией брата Велимира, — иллюстрации к его произведениям, в которых более всего
показано сказочное начало поэм В.В. Хлебникова,
близость к народной поэтике, народной фантазии.
Литературная тема у Веры Владимировны становится темой пластической. В творчестве возникает
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Рис. 5. П. Митурич. Студент Май Митурич. 1956 г.

новый художественный образ, в решении которого можно различить два пути. Первый — графический: иллюстрации к драме «Снизини» и поэме
«Шаман и Венера» (рис. 6). Второй — живописный:
акварели к поэмам «Вила и Леший» и «Лесная
тоска» (рис. 7–10).
В 1925 г. В.В. Хлебникова приняла участие
в выставке в залах Государственного исторического музея, организованной группой художников
«Объединенное искусство» (ОБИС). Она представила двенадцать своих работ, в том числе иллюстрации к произведениям В.В. Хлебникова [5, 43].

Рис. 6. В. Хлебникова. Иллюстрация к поэме
В. Хлебникова «Шаман и Венера». 1920-е гг.
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Среди карандашных рисунков В.В. Хлеб
никовой привлекают своим точным натурным
рисованием «Портрет художницы Н.О. Коган»
(1924 г.), «Портрет П.В. Митурича» (1924 г.),
«Спящий сын» (1926 г.) [4, 31].
Если в черно-белом «Портрете П.В. Мит урича»
(рис. 11) художница немногословными линиями
показывает характер личности мужа, то в рисунке
«Спящий сын» (рис. 12), напротив, чувство любви
прорывается в каждой линии, каждом штрихе.
В 1930-е годы в творчестве В.В. Хлебниковой
наметились новые тенденции: фантастические
и символические композиции все чаще уступают место образам реального мира. В живописи Вера Владимировна вновь обращается к пейзажу, который пишет в Хвалынске
и Солотче Рязанской области, а в последние годы — в полюбившихся местах Крыма,
где в юности бывала с В.В. Хлебниковым,
в Джубге на Кавказе и в подмосковном селе
Спас-Загорье. Пейзажи художницы доносят
до нас поэзию города, равнинных просторов,
величие гор [6].
Около трех с половиной десятилетий продолжалась деятельность Веры Владимировны
и закончилась в связи с болезнью 19 января
1941 г. Дошедшее до нас творческое наследие
относительно невелико. Сохранились станковые
и монументально-декоративные работы, иллю
страции, плакаты, имеющие высокую эстетическую ценность. Художница часто не подписывала свои картины, поэтому датировка многих
ее работ раннего периода весьма затруднительна.
Долгие годы забвения В.В. Хлебникова —
трагический пробел в истории русской словесности. Та же участь постигла и В.В. Хлебникову.
Лишь в 1969 г., почти через тридцать лет после
смерти художницы, свершилось ее духовное
воскресение: персональная выставка работ
(г. Москва, Офортная экспериментальная
студия имени И.Н. Нивинского). Состоялся
вечер ее памяти. С воспоминаниями о Вере
Хлебниковой выступили художники Е.С. Тейс
и П.Г. Захаров. Были зачитаны воспоминания ее сокурсницы — Нины Осиповны Коган,
написанные в ноябре 1943 г., о первых шагах
в искусстве Веры Хлебниковой и ее учебе
у Я.Ф. Ционглинского. М.П. Митурич прочитал
отрывки из мемуаров П.В. Митурича «Приезд
Веры Хлебниковой» [6].
Но до полного, всенародного признания
оставалось еще восемь лет, пока выставки
В.В. Хлебниковой не прошли в Астрахани,
Москве, Ленинграде. 1977–1978 гг. — это новая
волна интереса к ее творчеству. Выставка
во флигеле Астраханской картинной галереи открыла доступ к полотнам землякам Веры Владимировны. Ее инициаторами
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Рис. 7–10. В. Хлебникова. Иллюстрации к поэме В. Хлебникова «Лесная тоска». 1920-е гг.

были Астраханский Союз художников и Май
Митурич-Хлебников [10, 192].
Астраханская выставка 1977 г., задуманная
Маем Митуричем и воплощенная главным хранителем картинной галереи К. Чернышевой,
повторилась в 1978 г. в Москве, в Центральном
Доме литераторов им. А.А. Фадеева. На ней было
представлено около ста тридцати произведений
живописи и графики. Большая их часть находилась в доме ее сына [10, 192].
После трех выставок (третья прошла в 1978 г.
в Ленинграде) творчество В.В. Хлебниковой
уже не выпадало из поля зрения искусствоведов. О ней были созданы статьи, монографии, телесценарии, фильм. Ее художественные
полотна переданы в Государственный Русский

Рис. 11. В. Хлебникова. Портрет П. Митурича. 1924 г.
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музей, Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, Астраханскую картинную галерею им. Б.М. Кустодиева, а из нее —
в Дом-музей В.В. Хлебникова [10, 192].
Если внимательно изучить работы В.В. Хлеб
никовой, которая была непререкаемым авто
ритетом по части живописи для отца и других
художников, друживших с ней, можно заметить, что краски клались на холст без переписок и наслоений так, что между мазками всюду
просвечивает холст. Создается впечатление,
что холсты эти написаны «одним духом». Но
при этом она работала очень подолгу. Основная
работа шла на палитре, где художница тщательно подбирала и выверяла цвет для каждого мазка, прежде чем перенести его на холст.
В работе над живописью она стремилась к тому,
чтобы на холсте не было ни одного «фальшивого» мазка. Так же разбирала и работы друзей:
этот фрагмент «зазвучал», значит, получился,

Рис. 12. В. Хлебникова. Спящий сын. 1926 г.
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а там — «фальшивит» или «белесит», или цвет
получился «слащавый» [7, 4].
Ключом к пониманию творчества Веры Вла
димировны могли бы послужить ее собственные

слова: «Хотелось бы найти какой-то новый путь
для передачи зримой красоты, новые средства
воплощения, и хотелось бы, более того, понять,
кто я в искусстве, что мне дано…» [1, 43].
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Пошук образу в живописі:
шляхи та засоби
У статті проаналізовано принципи стилізації художнього образу в живописі — від абстрактного
до умовно реалістичного, схарактеризовано етапи його формування. Також увагу акцентовано
на значенні технологічних експериментів для створення загальної образної системи.
Ключові слова: абстрактний характер образу, стилізація, технологічні пошуки, реалістичний
живопис.
Жиров В.В.
Поиск образа в живописи: пути и средства
В статье проанализированы принципы стилизации художественного образа в живописи —
от абстрактного до условно реалистического, охарактеризованы этапы его формирования.
Также акцентировано внимание на значении технологических экспериментов для создания
общей образной системы.
Ключевые слова: абстрактный характер образа, стилизация, технологические поиски, реалистическая живопись.
Vasyl Zhyrov
Finding of image in painting: ways and methods
The article analyses the principles of stylization of artistic image from realistic to conventionally abstract
in painting, characterizes the stages of its development. The importance of technological experiments
for creation of general image system has been accented as well.
Key words: abstract character of image, stylization, technological findings, realistic painting.

Е

волюція європейського образотворчого мистецтва пройшла довгий шлях від «печерного
живопису» первісності до «сучасного мистецтва
та постмодернізму».
Протягом усієї історії мистецтва художники
вдосконалювали знайдені техніки, технології зображуваного заради найкращої передачі
художнього образу (задуму), та й сам художній
образ трансформувався від реалістичного до стилізованого, абстрактного.
Художні прийоми, що використовуються
в олійному живописі, дуже різноманітні. Сучасний
олійний живопис, різні техніки письма, широка
палітра матеріалів дають можливість створювати
оригінальні картини й роблять творчість художника оригінальною, авторською. Тобто йдеться
про індивідуальність авторського методу.
Існує немало досліджень, присвячених технологічним аспектам живопису різних епох [1, 3–5],
у тому числі сучасного. Але щоразу знаходяться
малодосліджені аспекти, які ще потребують аналізу, бо з кожним днем у живописі з’являється
все більше експериментів, нових технік, технологічних можливостей, матеріалів та інструментів,
комбінуючи які, митець має можливість створювати нові авторські техніки.
Техніка олійного живопису порівняно з іншими
має багато переваг. Насамперед, вона заснована
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на зв’язуванні пігментів оліями та лаками. Шляхом
комбінації цих речовини можна застосовувати
різні технічні прийоми, які в інших техніках використовуються тільки відокремлено. Це, наприклад,
застосування корпусних і прозорих фарб: плями
різних кольорів окремо, одна поряд з іншою, одна
над іншою, змішані.
Нарешті олійний живопис дає художнику повну
свободу у виборі темпу роботи, а також у виборі
рельєфу — від найбільш рідкої фарби до пастозного, густого її шару та використання імприматури
(не тільки тональної, а й рельєфної).
Один із найцікавіших прийомів сучасного
олійного живопису — використання рельєфної
імприматури. Створюючи різноманітний рельєф
елементів композиції, доповнюємо вже існуючий
силуетний ритм, який вони утворюють, уточнюємо
об’єм цих елементів та чергування мас. Після того
як зроблено контурний малюнок майбутньої композиції (рис. 1), створюємо основу для нанесення
кольору, робимо рельєфну імприматуру. Для цього
можна використати акрилову рельєфну пасту або
самостійно, або з додаванням до неї різноманітних наповнювачів, приклеювання на неї мотузки
та мережива чи як контур для створення обрисів
(рис. 2). Художники минулого виконували підмальовок у роботах темперною фарбою, роблячи
його площинним (зараз для цього використовують
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Рис. 1. Нанесення
контурного малюнка
майбутньої композиції

Рис. 2. Стадія створення
рельєфності

сучасний матеріал: акрил, фарбу, фактурну пасту),
а потім рельєфним. Все це формує елементи композиції. Після того як було створено рельєфну
поверхню, її тонують (рис. 3).
Тонування основи — це нанесення шару
фарби. Таким чином можна позбутися переважання білого кольору та створити тон, що допоможе передати колорит картини й представити
композицію як одне ціле. Цей прийом використовувався в практиці італійських живописців
з XVI ст. і називався «імприматура» (від італ.
іmprimatura — перший шар фарби). Автор книги
«Техніка живопису» Д. Кіплік, професор СанктПетербурзького інституту живопису, скульптури
і архітектури імені І. Репіна, писав про значення
імприматури так: «Колір ґрунту може відігравати велику роль у живопису, якщо користуватися їм за методом старих майстрів, тобто давати
йому можливість просвічувати крізь шари фарб
і таким чином брати дієву участь у загальному
ефекті живопису» [4].
Використання прийому тонування дуже
вдало відображається на створенні абстрактної
композиції, коли картина будується на співвідношеннях кольорових плям, ліній та штрихів,
плоских геометризованих форм (рис. 4). За допомогою таких технік художники прагнули передати особливості свого мікрокосму, висловити
власне бачення сутності світу, всесвіту, що осягаються інтуїтивно.
Досягнення відповідних кольорових співвідношень, які б викликали у глядача різноманітні
асоціації, є однією з цілей абстрактного живопису
з часів появи абстракціонізму як мистецького
феномену. Художній образ передається через асоціативне сприйняття. Простіше кажучи, художник зображує не реальні предмети, які повинні
викликати у глядача певні почуття та асоціації,
а власні відчуття, доносить їх до глядача без посередництва образів реалістичного світу.
Живопис, мабуть, є єдиним видом мистецтва, назва якого детермінує його сутність. Слово
«живопис» походить від грец. ζωγραφης, яке
дослівно можна перекласти, як «той, що малює
живе». І справді, будь-яке полотно, чи то портрет,
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Рис. 3. Тонування основи

Рис. 4. В. Жиров. Місто.
2015 р.

чи натюрморт, чи абстракція, відображає «живе»,
тобто поняття, яке цілком складається з настрою,
почуттів та емоцій.
Доволі часто картину порівнюють з живою
людиною — у неї є настрій, вона може викликати відповідні почуття, довести до сліз, налякати чи вивести з себе. У неї можна закохатись,
її можна розлюбити. Людина досить тривалий
час може стояти перед картиною та роздивлятись її. На перший погляд, це безглуздо — споглядати годинами те, що ти вже бачив, знайомі
обриси чи краєвиди. І це справді так, якщо ви
дивитеся на розмальовану дошку. Але якщо
поглянути на живу істоту, то простір між глядачем і полотном наповнюється невербальним
спілкуванням, де слова — це блиск очей глядача.
Лев Толстой писав, що «музика — це стенографія почуттів». Мабуть, доречно буде перефразувати його вислів відповідно до даного контексту
таким чином: «Живопис — це дзеркало, де глядач дивиться на картину і у відображенні бачить
художника». Кожна людина починає своє життя
з «природного одкровення», тобто знайомиться
зі світом через його осягнення органами чуттів.
Елемент оцінки реальності, естетичного ставлення до навколишнього середовища закладений у кожному з нас.
Кожен оцінює красу всього баченого інструментарієм різних категорій. Але чи можливо
зазирнути за ширму побаченого, і якщо не розгледіти, то хоч відчути сутність речей? Вперше
про це почали говорити античні філософи (світ
ідей, ейдосів на противагу реальному). Пізніше
ця думка стала головною ідеєю мистецтва.
Починаючи із загадкових робіт Ієроніма Босха,
якого часто називають предтечою сюрреалізму,
з’являється нова парадигма естетичного відчуття
в мистецтві. Метою художника перестає бути
«фотографічне» передання дійсності, прагнення
точніше змалювати обриси об’єктів, зображення
фізичного, «ще неживого». Звичайний реалізм
вже не задовольняє художника та митця, який
намагається відшукати й показати інші, приховані, метафізичні реалії повсякденного життя,
передати їх у новій формі.
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а)

б)

в)

Рис. 5 (а, б, в). В. Жиров. Етапи створення абстрактної композиції «Затишно». 2015 р.

Абстракціонізм став найскладнішим феноменом безпредметного мистецтва, що виключає
ідейний зміст та образну форму й відмовляється
від видимої реальності. Абстракція у живописі
є звільненням від меж реалістичного. Це перехід на якісно новий рівень у мистецтві живопису, де немає «реалістичної муміфікації», а є
чуттєва життєдайна творчість, що дає вагомий поштовх до розвитку технік, технологій та
ідей. Абстракція є вільною від догматів і канонів минулого. Це жахіття для пересічної особистості. Адже зображення чогось нечіткого,
що знаходить нову сутність через колір, форму
і розмах лінії, створення «безтілесного» живопису «з нуля», живопису «з голови», що йде від
імпульсів, — усе це є незвичним та незрозумілим
для такого глядача. Абстрактна картина — це
не об’єктивна, а суб’єктивна реальність, виражена в індивідуальній творчості митця. Це відображення того, чого ще немає, відображення
майбутнього. Однак при цьому не потрібно забувати про коріння. Використовувати попередній
досвід не тільки можна, але й необхідно, бо це є
еволюція, альтернативою якої може бути тільки
деградація. Сучасних митців (серед них і автор
статті. — В.Ж.) може надихати на абстракті
композиції перш за все творчість художників
початку ХХ ст. (В. Кандинського, К. Малевича,
П. Мондріана).
У роботах автора (В.Ж.) використовується
рельєфна імприматура, не плоска світлотіньова, як
у художників минулого, а об’ємна, з додаванням
рельєфної пасти, різних наповнювачів та елементів,
таких як мотузка, мереживо (рис. 5 а, б, в).
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Отже, абстрактне мистецтво — це не художня
творчість, а багатогранна ідея художника, втілена в реальність. Серед інструментів, завдяки
яким кожен митець може візуалізувати власну
ідею, в тому числі й абстрактно, є композиція.
З одного боку, композиція — це побудова художнього твору, що зумовлена його змістом, призначенням і характером, а з іншого — це і сам твір,
тобто кінцевий результат діяльності художника.
Композиція є одним із основних організуючих
компонентів кожного художнього твору. Саме
вона підпорядковує його елементи одне одному
і надає цілісності. Композиція «тримає» простір,
організовує його і підпорядковує своїм законам.
Абстрактна композиція не є винятком. При
ступаючи до її створення, спочатку треба усвідомити ідею, тобто визначити для себе, що саме
ми хочемо висловити своїм твором, який стан
і почуття передати (рис. 6–7).
Цікавим здається синтез елементів абстрактної композиції з реалістичними образами, як
це було зроблено, наприклад, у циклі робіт
автора «Морське дно» (рис. 8–13). В основі
цієї серії — поєднання натуралістично трактованих образів мешканців морських глибин
та абстрактного тла. Така стилізація — свого
роду «умовно абстрактні» композиції, поєднання реального й абстрактного — покликана
яскравіше підкреслити фантастичний світ,
яким є море з його мешканцями. Вона є одним
із способів візуальної організації образного
вираження, при якому виявляються найхарактерніші риси предмета і відкидаються зайві
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Рис. 6. В. Жиров. Ранок. 2015 р.

Рис. 8. В. Жиров.
Камбала. 2014 р.

Рис. 11. В. Жиров.
Краб. 2014 р.

Рис. 7. В. Жиров. Вечір. 2015 р.

Рис. 9. В. Жиров.
Морський окунь. 2014 р.

Рис. 12. В. Жиров.
Риби. 2014 р.

деталі. Як процес стилізація являє собою декоративне узагальнення зображуваних об’єктів
(фігур, предметів) за допомогою низки умовних прийомів зміни форми, об’ємних і колірних співвідношень.
Використовуючи творчий метод стилізації,
запозичуючи історичні сюжети, художні прийоми
з уже наявного культурного досвіду, їх творче
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Рис. 10. В. Жиров.
Форель. 2014 р.

Рис. 13. В. Жиров.
Аркуш паперу. 2014 р.

переосмислення і образну передачу сучасними
художніми засобами, художник формує свій
стиль, знаходить власну творчу манеру створення
художнього образу.
Творчість українських художників-авангардистів поч. ХХ ст., традиції народного мистецтва та етнічні мотиви, пошуки стилізації форм
і образів привели до створення автором робіт,
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Рис. 14. В. Жиров.
Чорний ворон. 2015 р.

Рис. 18. В. Жиров.
Не спіймав. 2015 р.

Рис. 22. В. Жиров.
Сонях. 2015 р.

Рис. 15. В. Жиров.
Птахи. 2015 р.

Рис. 16. В. Жиров.
Ворона. 2015 р.

Рис. 19. В. Жиров.
Кіт-Муркіт. 2015 р.

Рис. 23. В. Жиров.
Чумацький шлях. 2015 р.

які можна схарактеризувати як стилізованоабстрактні декоративні композиції (рис. 14–21).
У них присутнє намагання поєднати етнічні
мотиви зі стилістикою кубофутуризму та наївного мистецтва. У цих роботах домінують
мотиви котів та птахів.
Стилізація художнього образу до майже цілковитої абстрактності простежується в роботах
автора «Сонях» та «Чумацький шлях» (рис. 22–23).
Тут художні образи начебто закодовані в елементах абстрактної композиції.
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Рис. 20. В. Жиров.
Кіт і квітка. 2015 р.

Рис. 24. В. Жиров.
Годинник «Буремний
час». 2015 р.

Рис. 17. В. Жиров.
Масляна. 2015 р.

Рис. 21. В. Жиров.
Рудий кіт. 2015 р.

Рис. 25. В. Жиров. Годинник
«Смугастий кіт». 2015р.

Отже, пошуки стилізації художнього образу
не обов’язково можуть черпати натхнення тільки
у шарах минулих мистецьких стилів.
Сучасні культурні течії теж розкривають широкі
можливості для творчості та пошуку нових художніх
рішень. Синтезуючи у своїй манері естетику нового
і досвід минулого, автор створив рельєфи в стилі
«стімпанк», або «паропанк» (рис. 24–25). У цих роботах, дотримуючись стилістики сучасної субкультури,
ніби віддається належне, демонструється шана авангардним течіям початку минулого століття.
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Сравнительный анализ основных
теоретических положений искусства
классического авангарда
украинской живописи
первой трети ХХ в.
и актуального искусства Украины
начала ХХІ в.
В статье предпринята попытка проанализировать основные аспекты современного искусства,
позиционирующего себя как революционное, и искусства классического авангарда, признанного
художественной революцией в начале прошлого века. Рассмотрена эволюция развития искусства — от экспериментов импрессионистов, когда наметился отход от изобразительности,
через постимпрессионизм, аналитический кубизм, неопримитивизм, алогизм и, наконец, беспредметное искусство. Кратко охарактеризованы направления современного (актуального)
искусства и представлено философское обоснование идеологии contemporary art.
Ключевые слова: авангард, актуальное искусство, алогизм, аналитический кубизм, беспредметное искусство, импрессионизм, модернизм, неопримитивизм, постимпрессионизм, постмодернизм, романтизм, современное искусство.
Карпенко О.В.
Порівняльний аналіз основних теоретичних положень мистецтва класичного авангарду
українського живопису першої третини ХХ ст. та актуального мистецтва України
початку ХХІ ст.
У статті здійснено спробу проаналізувати основні аспекти сучасного мистецтва, що позиціонує себе як революційне, та мистецтва класичного авангарду, яке було визнане художньою революцією на початку минулого сторіччя. Розглянуто еволюцію розвитку мистецтва — від експериментів імпресіоністів, коли був зроблений відхід від зображувальності, крізь постімпресіонізм,
аналітичний кубізм, неопримітивізм, алогізм і, нарешті, безпредметне мистецтво. Коротко
схарактеризовані напрями сучасного (актуального) мистецтва і наведено філософськое обґрунтування ідеології contemporary art.
Ключові слова: авангард, актуальне мистецтво, алогізм, аналітичний кубізм, безпредметне
мистецтво, імпресіонізм, модернізм, неопримітивізм, постімпресіонізм, постмодернізм, романтизм, сучасне мистецтво.
Olga Karpenko
Comparative analysis of main theoretical positions of art of the classical Avant-garde
in Ukrainian painting of the first third of the 20th century and contemporary art of Ukraine
of the beginning of the 21st century
The article is attempt to analyze the main aspects of contemporary art, positioning itself as revolutionary
one, and the art of the classical Avant-garde, recognized as the artistic revolution at the beginning of the last
century. It examines evolution of art development from Impressionists experiments when artists refused
realistic manner through Post-impressionism, analytical Cubism, Neoprimitivism, alogism, and finally
abstract art. It briefly characterises contemporary (actual) art tendencies and attempts of phylosophical
justification of the ideology of contemporary art.
Key words: Avant-garde, contemporary art, illogism, analytical Cubism, abstract art, Impressionism,
Modernism, Neoprimitivism, Post-impressionism, Postmodernism, Romanticism, modern art.
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братить внимание на данную проблематику сегодня подталкивает невероятно большое количество направлений в визуальном искусстве, которые сосуществуют друг с другом,
борются друг с другом и стремятся к верховному главенству как единственно верному пути.
Подобная картина наблюдалась ровно сто лет
назад, в начале ХХ в., давшего миру новый путь
мышления, образного выражения, внутреннего
содержания, именуемого «авангард», или, в более широком смысле, искусство эпохи модернизма. Тогда это искусство явилось настоящей
революцией, ознаменовавшей радикальный поворот от искусства изобразительного и повествовательного к искусству, воплощающему образ, выражающему в первую очередь природу
ощущений. Новое зарождалось невероятно стремительно и в огромной степени эпатажно, иначе
вряд ли оно смогло бы повести за собой последователей и убедить в правильности данного мировоззрения.
Вероятно, пришло время разобраться
в современных поисках, измеряя их некоей
своеобразной шкалой ценностей, данной нам
классическим авангардом как самым мощным
и цельным направлением в искусстве и мировоззрении ХХ в. Тем более что многие яркие представители contemporary art отнюдь не гнушаются
заимствовать авангардистскую стилистику. Эти
вопросы не раз становились объектами изучения исследователей (Е. Деготь [1], Л. Савицкая [4],
М. Криволапов, Г. Коваленко [2], Д. Сарабьянов,
Г. Стернин, М. Неклюдова и др.).
Если раньше искусствоведы рассматривали
авангард как революционное направление, пришедшее на смену реализму, академизму и символизму, то сегодня актуальным является угол
зрения, под которым авангард становится классикой модернистского искусства, так как все еще
заботится о художественных задачах — вопросах
формы, пластики, колорита, ритма и т. д.
На смену авангарду и его поздним проявлениям, таким как искусство шестидесятников,
нонконформизм, концептуализм и др., приходит
актуальное искусство. Оно не является особо
разборчивым в используемых стилевых особенностях, манерах, применяя коллажный или
компилятивный методы, цитирование известных
произведений или свободный монтаж отдельно
взятых готовых элементов.
У авангарда начала ХХ в. была ясная и четкая
цель: очистить каждый вид искусства от наслоений других его видов, отойти от изобразительности и описательности к раскрытию природы
ощущений. Путь к ней авангард выбирал
эпатажный и шокирующий, ибо для внедрения
нового восприятия мира нужны революционные
изменения, жесткие, болезненные, но гарантирующие результат. А для современного искусства
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шокирование публики является не средством
обновления мира, а целью. Эпатаж возведен
в культ, за которым другие, более весомые и глубокие стремления теряются в тумане неопределенности.
В таком невыигрышном для современного
искусства сравнении авангард предстает неким
золотым веком, в котором чудесным образом
соединились эстетические эксперименты и яркие
личности, которые их воплощали. Почти все
виды искусства пережили колоссальный подъем
в своем развитии, некий перезапуск, очистившись от наслоений прошлого и обнажив свою
конструктивную сердцевину. Помимо этого, авангард дал мощный толчок развитию новых видов
искусства, ныне широко используемых в дизайне,
рекламе, медиапространстве.
При всей многослойности и многостильности
искусство авангарда отличает общность взглядов по отношению к натуре и подражательству,
а также роли каждого вида искусства в познании
мира. Современное же нам искусство абсолютно
разностильно, иногда это вообще с трудом можно
назвать искусством. Объединяющей линией является насмешливое отношение к традиционным,
классическим объектам искусства, они тиражируются, дробятся и используются в совершенно
другом смысле и контексте.
Да, похожий путь использовал и авангард,
например, в алогизме Малевича или зауми
Крученых, жонглируя традиционными ценностями и классическими примерами произведений искусства, но это делалось для «очищения
почвы», необходимой для появления нового
искусства, не подражательного, а мощного, как
первобытные инстинкты. Почему и становятся
объектами изучения и пристального внимания африканские маски, иберийская скульптура
у французских кубистов, народная картинка,
вывеска у русских авангардистов, трипольское искусство, скифская скульптура, писанки,
вышиванки, иконы у украинских авангардистов.
В древности доклассического периода авангард
черпает ту неприкрашенную силу и мощь, которая воздействует непосредственно на ощущения
зрителя, несет некую мыслеформу, прообраз идеи,
не задумываясь над понятностью, мнимой красотой и слащавостью, не желая понравиться широкой публике.
У актуального искусства этой высшей идеи
просто нет. Есть навязчивая манера шокировать
зрителя, вывернуть наизнанку понятия приличия, пристойности, стерев грани допустимого
в обществе. Все это средства к достижению цели,
но какова же она?
Авангард пытался разрушить старое, дав
на смену новую религию искусства, как «Черный
квадрат» Малевича олицетворил собою икону
нового времени, радикальный и бесповоротный
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отрыв от ханжеского, искусственного, наносного,
украшательского.
Что же дает нам современное искусство, разрушая и насмехаясь над сделанным доселе, и является ли оно действительно революционным
в полном смысле этого слова или неудачной
попыткой громко заявить о себе довольно
скромным голосом?
Часть сегодняшних экспериментов лежит
в плоскости дизайна и представляет собою большей частью обустройство территории, места,
используя метод контраста и противоречия.
Другая часть производимого в области современного искусства призвана вызвать негатив
и отторжение, как у больного, страдающего расстройством желудка, вызывает раствор марганцовки. И чем более отторгаемый рефлекс удастся
вызвать у зрителя, тем больше шансов на шумный
и относительно долгий резонанс.
Еще одна часть так называемого искусства
актуального представляет собою заведомо плохо
сделанную вещь, причем явная брутальность
и непрофессионализм здесь всячески приветствуются и даже возводятся в культ. Стыдно быть
профессионалом, стыдно уметь хорошо рисовать,
скорее, это абсолютно ненужное и бесполезное
умение. Поэтому и искусство из плоскости визуального большей частью переходит в плоскость
текста, с чем так яростно в свое время боролись
авангардисты, очищая его от литературности,
повествовательности. Хотя, вспоминая слова
исследователя искусства ХХ в. Е. Деготь, можно
вывести некую последовательность от авангарда к сегодняшнему искусству, делая акцент
именно на декламационном характере авангарда.
По мнению Е. Деготь, авангард в меньшей степени заботился о стилях и способах проявления
идеи в визуальной плоскости, нежели модернизм,
ставивший способ выражения идеи во главу угла.
Такая точка зрения дает право Е. Деготь проводить параллели между такими разнящимися
на первый взгляд искусством авангарда и соцреализмом, который тоже менее заботился о чистоте
стиля (использовал в своем арсенале реализм
передвижников, академизм и адаптированный
к пониманию публики импрессионизм) и в большей степени стремился вырваться в сферу идеитекста, лозунга, глобального воздействия на как
можно более широкие слои зрителей [1, 17].
Текст является ключевым аспектом для актуального искусства нач. ХХІ в., переходя в своего
рода подвид искусства — развернутые посты
блогеров, так как Интернет и соцсети на сегодня
являются самым быстрым способом достучаться
до зрителя, информационного потребителя,
и в кратчайшие сроки собрать многотысячную
аудиторию. Поэтому и стиль многих произведений сегодня напоминает посты в социальных
сетях, и тут уже все средства хороши: чем быстрее
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обратишь на себя внимание, чем более резким, непривычным и вызывающим будет образ
изъявления мысли, тем более запоминающимся
считается высказывание, произведение и, соответственно, популярнее автор.
Кстати, о мировоззрении: модернизм в большой степени нацелен на индивидуальность, личность ставится на вершину пирамиды (говоря
словами Кандинского) и ведет за собой толпу.
Позднее индивидуализм был жестко раскритикован идеологами искусства массового, искусства социалистического реализма. И тут сам
собой напрашивается некий водораздел, который
можно провести между понятиями «авангард»
и «модернизм». Безусловно, данный вопрос
присутствует a priori во всех исследованиях,
посвященных теме авангарда. Но различие все
же есть. Во-первых, модернизм, как уже говорилось ранее, — это более широкое понятие,
которое включает в свои временные и стилистические рамки период от позднего романтизма,
с его погружением в мир индивида как такового,
с уходом от социальных, моралистских вопросов к проблематике конкретно взятого человека, его эмоций, ощущений. Безусловно, и импрессионизм явился дальнейшим фундаментом
для модернизма, усилив акцент на транспонировании природы ощущений, вызванных созерцанием изменчивости внешнего мира. Таким
образом, внешний материальный мир становится
некоторой иллюзией, ведь в нем все так непостоянно, все меняется от воздействия света, среды,
воздуха. Один и тот же материальный предмет,
будь то элемент натюрморта или архитектурное сооружение, может становиться абсолютно
неузнаваемым в зависимости от игры световоздушной среды. Итак, импрессионизм продолжил
путь «распредмечивания действительности»,
говоря словами Л. Савицкой [4, 28], действительности, в которой романтизм лишь начал сомневаться и уходить от нее в глубь личностных переживаний. Недаром Казимир Малевич так упорно
выводил свою теорию эволюции живописи
от импрессионизма к супрематизму, порой даже
не брезгуя фальсификациями в вопросах датировки своих более поздних произведений более
ранними, чтобы закрепить свою, надо сказать,
очень весомую теорию. Глядя на произведения
позднего Моне как каноничного представителя
импрессионизма, нетрудно заметить тенденцию
(правда, вызванную его развивающимся физическим недугом — катарактой) отхода от реального объекта к беспредметности. Цвет начинает
выплескиваться из своих очертаний, приобретает
значение самостоятельного элемента композиции,
живопись превращается в некий ковер из множества то диссонирующих, то созвучных колористических объектов. И если ранний импрессионизм
нацелен в большей степени на отражение влияния
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наблюдаемого объекта (пейзажа, натюрморта,
человека) на художника и передачу этого влияния
на картинной плоскости, то в позднем импрессио
низме природа ощущения художника выходит
на главенствующее место. Постимпрессионизм
несколько отодвинул значимость ощущений,
то есть весомую эмоциональную составляющую
искусства, и сделал акцент на аналитической
составляющей. Работы пуантилистов или дивизионистов в большей степени стали научными,
представляя собой исследование природы цвета,
света, фактуры, вызванное наблюдаемым мотивом или состоянием природы. Своим вниманием
к данной проблеме цвета и фактуры они положили основу дальнейшему, очень важному науч
ному положению модернизма об освобождении
живописных средств от наслоений других видов
искусства, в частности, от влияния литературы
с негативным подтекстом описательности. В то же
время модернизм, авангард были вовсе не против
соединения таких видов искусства, как живопись
и музыка или живопись и театр. Но последнее
в большей степени присуще как раз авангарду,
именно он стремился выйти на площади, сделать искусство наиболее массовым. Таким образом, если модернизм главной своей целью ставил
вопросы пластические, стилистические, аналитические, как эксперименты кубистов с изучением
формы и наиболее полным раскрытием реального
объекта, соединяя вид с нескольких точек зрения
на объект в одном образе, передаваемом на двухмерной плоскости, и в меньшей мере беспокоился
о массовости своего учения; то авангард во главу
угла ставил именно широкое воздействие на умы
зрителей, эпатажность поведения являлась мощной составляющей нового искусства, и менее
всего заботился о стилистической составляющей.
То есть ему был присущ в значительной степени
полистилизм.
Говоря о постимпрессионизме как промежуточном явлении между импрессионизмом и авангардом, прежде всего следует упомянуть маэстро
Сезанна, от творчества которого, можно смело
сказать, берет свое начало кубизм. Именно Сезанн
нашел удивительный метод разбивки изображаемого объекта на плоскости, вследствие чего
появился принцип изменения цветового тона при
повороте плоскости и одинаковой значимости как
предмета, так и фона, его окружающего. Данный
аналитический метод был воспринят кубизмом
и развит до научной теории. Этот принцип был
поистине революционным, так как раньше, во времена господства академизма, первостепенное внимание уделялось прежде всего изображаемому
материальному предмету, фону же отводилось
весьма второстепенное значение, лишь как обрамлению объекта. Сезанновский метод объединения
предмета и фона положил начало системе организации плоскости, структурной сетке произведения,
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где нет непродуманных элементов, все подчинено
замыслу автора, но замыслу не сюжетному, а прежде всего пластическому. В этом Сезанн и следующий за ним кубизм, при всем его революционном
характере, относит нас к геометрии Возрождения
с ее строгостью композиционной схемы построения. Недаром когда-то на выставке кубистов
русский реалист В. Суриков в ответ на критические замечания по поводу экспериментов кубизма
отметил, что грамотный художник с этого начинает
свое произведение — с выверенной композиционной схемы, структуры работы. Только кубисты
на этом останавливаются, а реалисты доводят данную схему до материалистического воплощения.
В таком контексте сокращается видимая пропасть
между модернизмом и реализмом, а открытия
кубизма являют собою весьма весомый вклад
в теорию композиции, которая в кубизме лишь
обретает более формальный характер.
Продолжая речь о постимпрессионизме как
промежуточном звене с модернизмом, нужно
отдать должное фовизму и одному из наиболее
ярких его представителей — Матиссу. Фовизм
поднял на свои знамена идею цвета, над которым
не властна форма, то есть цвет может свободно
вести себя с формой, способен либо смиренно
находиться в ее рамках, либо стремительно
из нее выплескиваться, заявляя мощным голосом о своей первостепенности и значимости. Это
безусловный вызов реализму и, в большей степени, академизму, который придавал цвету вспомогательное значение. В старых академиях самым
важным и первостепенным считался рисунок
как основа будущего произведения, тщательный
тональный анализ предмета и только потом уделялось внимание живописи, которую правильнее
было бы назвать тонописью, так как цветовой
тон как таковой принимался во внимание мало,
он казался кричащим, его обязательно нужно
было «присадить, приглушить». И вот ответ
фовистов — цвет теперь может говорить во весь
голос, он может быть и нескромным, и кричащим,
если это нужно для выражения эмоций, ощущений. Так и фовизм стал переходным этапом от
изобразительности к последующей абстракции,
но не геометрической, а эмоциональной. Эту тенденцию еще более приблизил экспрессионизм, дав
абсолютную свободу чувствам, меняя и деформируя реальную форму под воздействием ощущений, чего ранее не было. Экспрессионизм таким
образом сделал огромный скачок к деформации
объекта, после чего натуралистическое и рабское
копирование натуры казалось уже невозможным.
Предмет отныне перестал быть священным
и незыблемым, а художник — находиться в роли
некоего жреца, который поклоняется этому предмету, тщательно и покорно отображает все его
мельчайшие детали. Художник почувствовал
себя в роли истинного творца, говоря словами
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Малевича и Богомазова, не рабски копирующего
натуру, а создающего свою собственную реальность, свой космизм. Авангард таким образом
стал преемником экспериментальных течений,
существовавших до него, своим насмешливым
отношением завершивший распад материальной
оболочки, как это проявилось в направлении заумного или абсурдистского в работах Малевича,
Ларионова, Бурлюка. Здесь материальность присутствует, но она является предметом иронии,
своего рода игры, жонглирования сюжетами,
предметами, идеями. Такой микст призван прежде
всего высмеять раболепие перед натурой и убедить в спонтанности и интуитивности творческого процесса. Именно авангардисты пытались
обратиться к природе подсознательного, хаотичного в противовес поклонникам разума и логики
как основной движущей силы творческого процесса. Данную философскую проблематику затрагивали еще романтики, которые словно в ответ
строгому выверенному искусству классицизма
обращались к интуитивному началу и относились
к внешнему миру как зыбкому, переменчивому,
обманчивому. Эта идея отразилась и в сюжетах
эпохи романтизма, где природа очень редко изображалась спокойною, нет, она полна противоречий, таит в себе опасности неизведанного. И если
даже на первый взгляд пейзажи эпохи романтизма полны покоя и умиротворения, то зачастую создается ощущение не реальной картины,
а некоей воображаемой иллюзии, картиныгрезы, картины-мечтания, как мы это можем
видеть в пейзажах С. Васильковского, которого
не слишком понимали современники, считая его
приторно-слащавым, а также можем заметить
в некоторых работах И. Айвазовского.
Продолжая проводить параллели или, точнее
сказать, наводить мосты между постимпрессионизмом и модернизмом, сложно обойти вниманием творчество Поля Гогена, который положил
основу неопримитивизму. Он также внес свою
лепту в процесс распредмечивания, но иным способом, возвращением к искусству древних с их
неприукрашенностью, грубой и первозданной
красотой. Авангард многое взял от экспериментов
Гогена, в свою очередь, обратив внимание на искусство древних, на народный примитив, скульптуру
скифов, икону, вышивку, писанки, черпая у них
искренность отношения к действительности
посредством ощущений, в отличие от строгих
канонов классицизма и академизма. В свое время
подобное неуклонное следование канонам академизма очень емко высмеял выдающийся украинский живописец, педагог, учитель многих будущих авангардистов Николай Мурашко. Он писал
о своем коллеге, талантливом художнике Харитоне
Платонове, что как в свое время его научили
в Петербургской академии рисовать носы, глаза
и губы по гипсовым слепкам, так он и портреты
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живых реальных людей пишет с каноническими формами глаз, носов, губ; как научили его
цветовым смесям, используемым для тела, фона,
пейзажа, так он и использует эти заученные смеси,
забывая, что перед ним реальная жизнь, бесконечно изменчивая, неправильная, неканоническая,
но удивительно прекрасная [3, 85].
И если авангард носил характер спонтанного, хаотического, дионисийского, то модернизм, в частности кубизм, как уже замечалось
ранее, был сродни Возрождению или тому же
искусству классицизма со своей схематичностью
и даже некоторой сухостью. Украинская кубистка
Александра Экстер огромное значение придавала
композиции картины, четкой организации плоскости и с большим вниманием изучала композиции классицизма, в частности Пуссена [2, 150].
Изменился лишь визуальный язык, который стал
более соответствовать требованиям своего времени, века скоростей, металла и бетона. К такой
строгой организации картинной плоскости пришел и родоначальник абстракционизма Малевич
в своем супрематизме. Впоследствии Баухауз взял
эксперименты Кандинского и Малевича в основу
развития школы дизайна и теории композиции.
Сегодня основы композиции как дисциплины
в вузе немыслимы без использования наследия
Кандинского и Малевича.
Возвращаясь к теме актуального искусства, хочется подчеркнуть основные визуальные
и смысловые аспекты проблематики: 1) искусство, перешедшее в сферу дизайна, оперирующее
вопросами организации пространства и воздействия на зрителя использованием, так сказать,
нехудожественных объектов (включение в композицию объектов, носящих утилитарную функцию, либо продуктов жизнедеятельности человека); 2) объекты, относящиеся к сфере искусства,
но носящие печать заведомо и сознательно плохо
сделанной вещи (искусство подворотен, надписей
на заборах, балансирующее между трэшем и китчем); 3) искусство-провокацию, призванное шокировать зрителя либо откровенным натурализмом
в демонстрации скрытых сторон человеческого
быта и бытия, либо явным надругательством над
идеалами и человеческими ценностями.
В контексте данной тенденции можно привести
как пример фильм Александра Сокурова «Фауст»,
в котором произведение Гете переосмысливается
в современной трактовке. Откровенные натуралистические и неприглядные сцены заставляют
зрителя брезгливо и с отвращением морщиться;
зеленовато-коричневый колорит, в котором
выдержана вся картина, тусклые краски, деформация кадров вызывают ощущение грязи, зловония и какой-то липкой вязкости, которая будто
затягивает зрителя в атмосферу греха. Фауст
натуралистически и откровенно анатомирует
труп человека в поисках души и не находит ее.
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Нищета, скука и пресыщенность собственными
познаниями и открытиями в науке приводят
главного героя к дьяволу, с которым он вступает
в сделку для удовлетворения своих низменных
и похотливых целей. Получив желаемое, Фауст
более не нуждается ни в Боге, ни в помощи дьявола, освобождается от оков морали, правил, приличий, привязанностей, а потерю такой маленькой частички, как душа и вовсе не замечает. И вот
он становится абсолютно свободен, он открыт
к новым горизонтам, к новым высотам, ему невероятно легко дышится в атмосфере абсолютной
свободы. Таков аллегорический смысл современного искусства — освобождение великой личности художника-творца-демиурга от всех оков,
навязанных социумом, традициями, идеалами.
Он не боится кары Божьей, потому что чувствует
себя наравне с Богом, а возможно, и выше. Фауст
Сокурова говорит дьяволу: «Бог не знает, как
устроен гейзер, я знаю». Но возможна ли абсолютная свобода? Дьявол, избитый и забросанный
Фаустом камнями, говорит ему: «Ты обрекаешь
себя на вечное одиночество и скитания», то есть
путь к абсолютной свободе — это путь человека
к Люциферу, человек сам становится падшим
ангелом и вечным скитальцем.
Лейтмотивом огромного количества произведений актуального искусства является
препарирование человеческого тела, гниющей

и распадающейся плоти, бесчисленное тиражирование изображений с человеческим черепом,
скелетом, гениталиями, трупами зверей, будто
пытаясь доказать, что человек — это груда мяса
и костей, и душе в ней места нет. Разговоры
о душе, морали и Боге — анахронизм, который
абсолютно себя изжил в современном мире.
И если подобные идеи и настроения повторяются в развитии общества с периодичностью в 100 лет — эпоха Просвещения, декаданс,
модерн, но человеку оставалось убежище —
сфера искусства, в которой настоящий гедонист
мог найти отраду, то в актуальном нашему времени искусству теме эстетического наслаждения от произведения искусства уже нет места.
Хотя определенная преемственность все же
наблюдается — от искусства передвижников,
которые в противовес академизму погрузились в «обличение язв общества», отображение
неприглядных сторон жизни, дабы шокировать
избалованного и рафинированного зрителя.
Таким образом, актуальное искусство можно
назвать продолжателем традиций критического
реализма, для которого смысл важнее формы
и стиля изображаемого, тогда как искусство
классического авангарда нацелено на гедонистическую линию эстетической стороны изображаемого, где форма, линия, цвет, контраст,
движение играют основополагающую роль.
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Шати святих воїнів в українському
іконописі XII–XVIII ст.: іконографія,
атрибути, художньо-стилістичні
особливості
У статті розглянуто елементи вбрання та атрибутів святих воїнів на прикладі пам’яток
українського іконопису ХІІ–XVIII ст. Проаналізовано символіку атрибутів, декору та барв одягу.
Здійснено спробу уніфікації мистецької термінології, зокрема назв одягу й атрибутів.
Ключові слова: український іконопис XII–XVIII ст., святий воїн, вбрання, атрибути, символіка
орнаменту та кольору.
Москаль М.А.
Одежда святых воинов в украинской иконописи XII–XVIII вв.: иконография, атрибуты,
художественно-стилистические особенности
В статье рассмотрены элементы одежды и атрибутов святых воинов на примере произведений украинской иконописи XII–XVIII вв. Проанализирована символика атрибутов, декора и цветов одежды. Осуществлена попытка унификации художественной терминологии, в частности
названий одежды и атрибутов.
Ключевые слова: украинская иконопись XII–XVIII вв., святой воин, одежда, атрибуты, символика
орнамента и цвета.
Marta Moskal
Clothes of the holy warriors in Ukrainian icon art of the 12–18 centuries: iconography,
attributes, artistic and stylistic features
The article deals with clothing items and attributes of the holy warriors on the example of Ukrainian icons
of the 12-18 centuries. The symbolic of the attributes, decoration and color of the clothing have been
analyzed. An attempt to unify the art terminology, including the names of clothes and attributes has been
done.
Key words: Ukrainian icons of the 12-18 centuries, holy warrior, clothing, attributes, symbolism of ornament
and colour.

П

ам’ятки іконопису є вагомим джерелом
для вивчення культури й побуту регіонів
їх створення, а зокрема, і вбрання та атрибутів
святих. Зображення на іконах дають можливість
проаналізувати одяг та атрибути святих, притаманні певній епосі, їх художні особливості, способи крою та різновиди, а також простежити вплив
на них народних і чужоземних традицій. Вартим
уваги є вбрання святих воїнів, атрибути, що визначаються розмаїттям видів декору, форм та способів передачі, що потребує детального аналізу
в галузі мистецтвознавства.
Окрім пам’яток українського іконопису
ХІІ–XVIII ст., для аналізу вбрання та атрибутів святих воїнів послужили дослідження в галузі історії
костюму, зокрема вітчизняних та зарубіжних авторів: К. Стамерова, Н. Будур, А. Блейз, Е. Киреєвої,
М. Марцелової та З. Васіної. У цих працях розглядається історія костюмів різних історичних
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періодів, зокрема античних та середньовічних, які
брали за основу іконописці для передачі образу
святих воїнів. Важливими також є назви вбрання
та ідентифікація їх різновидів. Для розгляду зброї
та засобів захисту в зображеннях святих воїнів
послужили монографії М. Байма та А. Негіна.
Стаття має на меті проаналізувати конструкцію, різновиди вбрання і атрибутів святих воїнів
та способи їх декорування на прикладі пам’яток
українського мистецтва XІІ–XVIII ст.
Культ святого воїна посідає визначне місце
в ієрархії святих, відіграючи вагому суспільну
роль, оскільки їх вважали захисниками та небесними заступниками, покровителями міст і держав. В образі воїна втілювався ідеал мужньої
краси, що увібрав у себе поняття честі, слави та
могутності.
Іконографія святих воїнів почала формуватися
ще у ранньохристиянський період. На теренах
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України їхні образи з’явилися одразу після прийняття християнства. Серед них найбільш поширеними в українському мистецтві є Святий
Лонгин, Святий Юрій, Димитрій Солунський,
Святий Йоан, Федір Стратилат, Федір Тритон,
Святий Михаїл, Борис та Гліб.
Зазвичай святих воїнів зображали або як мученика (Димитрій Солунський, Федір Стратилат,
Федір Тритон, Святий Юрій) в довгій туніці
з облямівкою та плащем-гіматієм, із хрестом
і пальмовою гілкою у руці; або як воїна у військовому облаченні на повний ріст, по пояс чи верхи
на коні.
Звернемо увагу на зображення святих воїнів
у військових обладунках, вбрання яких українські
іконописці малювали особливо детально та скрупульозно. За основу художники брали образи воїнів із пам’яток візантійського мистецтва. Також
елементи одягу та декору майстри черпали з античного та пізнього середньовічного вбрання.
Одяг святого воїна складався з нижнього
(натільного) та верхнього. Нижнім натільним
вбранням у всі часи була туніка — сорочка, поширена ще у давніх греків та римлян. Вона складалася з прямокутного полотна, зігнутого навпіл
і зшитого з боків, з досить великим вирізом
для голови. Туніка підв’язувалася і створювала
невеликі складки на животі (навипуск), саме
тому на всіх зображеннях вона має довжину
вище колін [6, 19]. Рідше натрапляємо у вбранні
святих воїнів на довгу сорочку — далматик, яка
була популярна у візантійському вбранні та одязі
Київської Русі. У далматик були вбрані давньоруські князі-воїни, зокрема Борис та Гліб, що
можна простежити на іконі «Борис і Гліб» ХІІ–ХІІІ
ст. із Вознесенської церкви Савва-Вишерського
монастиря в Новгороді (НМРМ).
Комір і поділ туніки часто бувають декоровані
орнаментом та оздоблені коштовними прикрасами (І. Руткович, «Св. Великомученик Дмитро»,
ц. Св. Дмитра у Львові, 1693 р.; «Архангел Михаїл
з діянням», поч. XV ст., ЛНМ). Декорування
коміру та подолу не було характерним для нижнього вбрання стародавніх римлян, а запозичувалося з костюмів Візантії. У XVII ст. у нижньому
вбранні з’являється невеликий трикутний комір,
що спостерігається у зображеннях інших святих
в іконописі цього періоду. Яскравим прикладом
можна вважати ікону «Архангел Михаїл» з Волині
(др. пол. XVII ст., МВІ).
Рукави в туніки могли бути довгими
або короткими. Довгі рукави часто закінчуються
поручами, здебільшого брунатного чи вохристого
кольорів («Архангел Михаїл», ц. Архистратига
Михаїла, с. Кримне Старовижівського району,
XVІІ ст., МВІ; «Свв. Димитрій та Федір», кін. XV —
поч. XVІ ст., с. Богуш, ЛНМ).
Поверх туніки обов’язковим вбранням святих
воїнів був обладунок. Проаналізувавши пам’ятки
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українського іконопису, слід зазначити, що в кожний історичний період набував поширення певний вид обладунку, проте це не було правило.
Існувало три види обладунків: панцирний, пла
стинчастий або лускатий та кольчуга.
Типовий панцирний обладунок воїна складався з нагрудника і наспинника, виготовлених із шматків шкіри, міді чи бронзи, з’єднаних
на плечах та з боків застібками, гапликами
або ремінцями. Так виходить кіраса-торакс
(запозичена з вбрання давньогрецького воїна).
В українському та візантійському іконописі
ХІІІ–ХVІ ст. здебільшого натрапляємо на кіраси,
виготовлені повністю зі шкіри, а бо ж зі шкіри
з накладними металевими елементами. Як приклад можемо навести ікони: «Юрій Змієборець»
зі Станилі (поч. ХІV ст., ЛНМ), «Архангел Михаїл»
зі Старосамбірщини (др. пол. ХVІ ст., ЛНМ).
Від ХVІ ст. найчастіше зустрічаються у зображенні святих воїнів повністю металеві кіраси.
Кіраса складалася з суцільних металевих пластин,
які кріпилися до шкіряної основи та прикривали
груди і спину до попереку. Нижче торс охоплював
пояс зі шкіри з металевими пластинами. До внут
рішнього боку пояса прикріплювалася повстяна
чи шкіряна коротка, до пояса, спідниця-зома, яка
складалася зі щільно прикладених одна до одної
лопатей, покритих металевими пластинками [9,
70].
Нерідко металеві пластини прикривали і руки
воїна. Вони могли бути суцільними і кріпитися
до панцира (Й. Кондзелевич, «Юрій Змієборець»,
кін. ХVІІ ст., МВІ) або ж закривати частину руки
чи плеча («Юрій Змієборець», поч. ХVІІІ ст.,
Волинь, МВІ)).
Форми панцира були різними. Наприклад,
на іконі «Архангел Михаїл» XVII ст. кіраса має
декоративне завершення в нижній та верхній
частині. Також відомі й панцирні обладунки, які
анатомічно повторювали будову тіла воїна. Така
їх форма набула поширення в Стародавньому
Римі й отримала назву лорика-мускулата [9, 70].
На храмовій іконі «Св. Георгій», яка походить
з церкви Св. Георгія, с. Крутів (сер. XVIII ст., МВІ),
майстер вдало передає форму тіла через обладунок, що підкреслює мужність святого воїна.
Часто панцирний обладунок декорували різноманітними орнаментами, які мали здебільшого
народні впливи і були поширені в певну епоху.
Майстри з великою детальністю передавали
на пам’ятках іконопису фактуру та блиск металу,
різноманітні техніки (гравіювання, рельєфні візерунки), якими прикрашали кіраси. Серед орнаментів були поширені геометричні: овали, кола, прямокутники, спіралеподібні хвилі («Архистратиг
Михаїл», др. пол. XVI ст., Шарівський музей
у Бардієво, Словаччина) та рослинні (поширені з XVІI–XVIIІ ст.): квіти («Димитрій
Солунський», 1729 р., Волинь, МВІ), завитки
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(«Димитрій Солунський» із с. Ясіночка Стецьова,
ц. Св. Димитрія, кін. XVII — поч. XVIIІ ст.; «Собор
Архистратига Михаїла з Долини, XVII ст., ЛНМ)),
листочки («Архангел Михаїл», іконостас СпасоПреображенської церкви у Великих Сорочинцях,
XVIIІ ст.). Орнамент концентрувався по всій
поверхні кіраси.
Нерідко можна натрапити на ікони, де по центру кіраси зображено хрест (І. Руткович, «Архан
гел Михаїл», іконостас із с. Стара Скварява,
1677 р.; «Димитрій Солунський», церква Св. Дими
трія, с. Чарне, 1689 р.). Хрести були трьох видів:
мальтійський, візантійський та латинський.
Досить часто як декор, особливо на плечі воїна,
зображувався маскарон («Димитрій Солунський»,
сер. XVIIІ ст.; «Архангел Михаїл», XVII ст., Волинь,
МВІ). Маскарон відомий ще з античних часів. Він
виконував функцію апотропею — відлякував злих
духів. Зазвичай на вбранні святих воїнів маскарон
зображувався у вигляді людського обличчя.
Рідше серед одягу святих воїнів натрапляємо
на пластинчасті обладунки, виготовлені з металевих лусок, нашитих на основу зі шкіри чи матерії. Пластинки, зазвичай, мали характерну форму
трохи видовженої рибної луски і збирались
на основі таким чином, щоб верхні пластинки
перекривали ті, що розташовані нижче з лівого
та правого боків. Такий вид одягу зустрічається
в образах візантійських та давньоруських воїнів.
В іконописі серед образів святих воїнів це вбрання
було поширене з XV ст. Наприклад, на іконі «Юрій
Змієборець» (коло малярів ікон з Чертіжного,
1624 р., ЛНМ) одяг і навіть шолом святого цілком
складаються з металевих пластин. Ще один зразок
зображення воїна, убраного в пластинчасті обладунки, є на іконі «Розп’яття» (др. пол. XVІI ст.,
ЛНМ) — це святий Лонгин Сотник. Розмір пластин міг бути різним, поширеними були як великі,
так і дуже дрібні.
Зображувалися святі воїни і в кольчузі — обладунку, сплетеному з залізних кілець, металевій
сітці для захисту від ураження холодною зброєю
[9, 116]. Існує три різновиди кольчуг: перша —
коротка кольчуга з короткими рукавами до ліктів; друга — довга кольчуга з короткими рукавами
до ліктів, довгим подолом (іноді до колін), з розрізами на подолі спереду і ззаду; третя — довга
кольчуга, яка доходила часом до колін, з рукавами
повної довжини і розрізами на подолі спереду
і ззаду. Зазвичай до неї в комплекті йшли кольчужні панчохи [1, 24]. На теренах України кольчуга була поширена ще з Х ст. і слугувала незамінним вбранням воїна. Проте в українському
мистецтві такий вид одягу пов’язуємо із впливом вбрання пізнього Середньовіччя, зокрема
лицарів, з якими часто уособлювалися святі
воїни. Серед пам’яток українського мистецтва
зображення воїнів у кольчузі знаходимо на іконах: «Свв. Юрій і Параскева XVІ ст.» (ЛНМ);
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«Собор Архангела Михаїла» (Турківщина,
пер. пол. XVІІІ ст., ЛНМ).
Важливим компонентом одягу святих воїнів є
плащ двох типів: сагум (короткий плащ) і хламида
(довгий плащ, інколи з табліоном) [2, 39]. Хламида
защіпалася на правому плечі, зрідка під підборі
ддям, ще рідше — з лівого боку. Плащ зав’язувався
на вузлик або ж скріплювався за допомогою фібули.
І коли колористична гама туніки могла бути різною, то плащ зазвичай був червоним (окрім
Святого Лонгина, в якого плащ міг бути і білого
кольору). Червоний колір символізує життєву силу
та перемогу. Це колір мучеників на знак того, що
кров, пролита ними за віру Христову, є свідченням
їхньої любові до Господа. Також слід зазначити, що
у візантійському мистецтві плащ святого воїна міг
бути і синього, і зеленого, і фіолетового кольорів.
Зустрічається на плащі декоративна облямівка
по краю у вигляді смужки або крапкового орнаменту. Рідкісним є відворіт на плащі воїна. Так,
наприклад, на іконі «Св. Георгій» з Вознесенської
церкви в Березнах (XVIIІ ст., НХМУ) святий має
білий хутряний закот, що свідчить про впливи місцевого вбрання того часу.
На пам’ятках іконопису художники намагалися передати ефект плаща, що розвівається
немовби від поривів вітру. Це підкреслює незламність духу та непереможність святих воїнів.
Відомі зображення, де поперек грудей святих воїнів йде пояс, який має назву кінґулум
[3, 80]. Кінґулум традиційно є білого кольору
та зав’язується вузлом. В українському іконописі
такий пояс зустрічається здебільшого у вбранні
святих воїнів часів Київської Русі, що можна
спостерігати на іконі «Димитрій Солунський»
із Нижньої церкви Димитрія Солунського
Успенського собору в Дмитрові (ХІІІ ст., ДТГ).
Рідше на кінґулуми натрапляємо в період пізнього Середньовіччя та Відродження: «Архангел
Михаїл з діянням» (поч. XV ст., ЛНМ). Проте пояс
перев’язували по діагоналі торса святого воїна.
Ноги святих воїнів могли бути оголеними
або вбраними у вузькі штани, здебільшого
си
нього, зеленого та білого кольорів. Інколи
на штанах міг бути декоративний орнамент.
На колінах у святих воїнів зображали металеві наколінники («Димитрій Солунський»,
сер. XVIIІ ст., Міський музей «Духовні скарби
України», м. Київ). Доволі рідко можна натрапити на пам’ятки, де святі воїни мають повністю
покриті металевим захистом гомілки та стопи.
В такому образі представлений Димитрій
Солунський на іконі 1648 р. із с. Білий Камінь
Львівської обл.
Святі воїни взуті у високі чоботи з широкими
м’якими халявами — кампаги, які українські
митці запозичили з візантійських ікон [10, 100].
Інколи їх доповнювали металеві поножі (елемент
захисного озброєння), прикріплені до передньої
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сторони гомілки, зазвичай сягаючи її половини.
Кампаги часто обробляли вишивкою, з золотими
бляшками й дорогоцінним камінням. Такий вид
взуття був популярним у зображенні святих воїнів упродовж багатьох століть.
Зазвичай святі воїни поставали у вигляді молодих юнаків з непокритою головою, з коротким чи
довгим до плечей коричневим волоссям. Проте
часто на їхній голові зображували металевий
шолом. Найпоширенішим є шолом у вигляді гладкої круглої шапки, скріпленої посередині металевим обручем, що йде від одного вуха до іншого
через тім’я голови. До країв цієї шапки кріпили дві
пластинки: одна для захисту лоба, інша — потилиці, а з двох боків — два нащічники для захисту
скронь [3, 63]. У гребінь такого шолома зазвичай
встромляли три довгих червоних чи чорних пера
(«Юрій Змієборець», пер. пол. XVII ст., Державний
історико-культурний заповідник, м. Острог;
«Пристоячі Йоан Богослов і воїн Лонгин», Маляр
Кузьма з Рогатина, др. пол. XVI ст., ц. Зішестя
Святого Духа в Рогатині). Зустрічаються і пишно
декоровані рельєфними орнаментами шоломи
(«Іоан Богослов і Сотник Лонгин», фрагмент
розп’яття, др. пол. XVІI ст., Волиця Деревлянська).
Слід зауважити, що вигляд шолома наші майстри
запозичили з військового костюма стародавнього
Риму, оскільки на теренах України був поширений головний убір у вигляді високої дзвоноподібної тулії з довгим шпилем («навершям») або
шоломи куполоподібної форми [4, 330].
Рідше голову святого воїна прикрашала
стемма (грець. στέμμα — «царський вінець») [3,
75]. На українських іконах епохи Середньовіччя
стемма була на зразок візантійської діадеми, як,
наприклад, на іконі «Димитрій Солунський»
із Нижньої церкви Димитрія Солунського
Успенського собору в Дмитрові (ХІІІ ст., ДТГ).
Стемма-діадема має вигляд обруча, прикрашеного
дорогоцінним камінням. А вже на іконі «Св. Юрій
Змієборець» (поч. XVI ст., НМЛ) натрапляємо
на традиційну корону із зубцями.
Важливими в образі святого воїна є його
атрибути. Вони можуть бути як індивідуальні
для кожного, так і спільні. Одним із основних
елементів у зображенні воїна є щит. Він був символом військової доблесті й перемоги. Форма та
розмір щита були різними: круг, овал, прямокутник тощо. Малі круглі щити мали назву «баклер»
[8, 170]. Вони могли бути плоскими або мати
вигляд півсфери, навіть вигнутими у зворотний бік («Димитрій Солунський», кін. XVI ст.,
с. Флоринка, тепер Польща, ЛНМ); Стефан
попович Медицький, «Іван Богослов і Сотник
Лонгин», фрагмент Розп’яття, др. пол. XVIІ ст.,
ц. Воздвиження Чесного Хреста, м. Дрогобич).
Найпопулярнішими були великі овальні чи
круглі щити. Зазвичай вони пишно прикрашалися геометричним чи рослинним орнаментом,
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а по центру міг бути хрест («Собор Архангела
Михаїла», др. пол. XVІІI ст., ЛНМ; Й. Кондзелевич,
«Св. Георгій» із с. Окорськ Локачинського району,
XVIII ст., МВІ).
Зустрічається на пам’ятках українського іконопису щит на зразок ручної павези [8, 171]. Він
мав прямокутну форму і використовувався вершниками для легкості у керуванні конем («Юрій
Змієборець», кін. XV — поч. XVІ ст., ЛНМ).
Рідкісними були щити на зразок геральдичних.
Припускаємо, що такі види щитів у святих воїнів
зображувалися на донаторських іконах і відображали герби знатних родів («Димитрій Солунський»,
1648 р., с. Білий Камінь Львівської обл.).
Окрім щита, обов’язковим атрибутом воїна є
довгий меч з хрестоподібним руків’ям. У поодиноких випадках натрапляємо на меч-шаблю —
невеликий за розміром вигнутий, без гострого
завершення. В іконописі як атрибут Архангела
Михаїла зустрічається вогненний меч, яким він
переміг диявола.
Також поширеним був у пам’ятках українського іконопису і спис. Він зазвичай представлений двосічним — традиційна грецькоримська форма. Відомим, наприклад, є Спис
Лонгина (Спис Долі, Спис Христа) — один
із інструментів Страстей Господніх. Це спис,
який римський воїн Лонгин встромив поміж
ребра Ісуса Христа, розп’ятого на Хресті. Як
і всі Знаряддя Страстей, спис вважається однією
із найцінніших реліквій християнства. Довгим
списом, за легендою, вбиває Юрій Змієборець
змія. Також в іконографії цього святого зустрічається і турнірний спис, який був поширений у період середньовіччя і використовувався
у лицарських боях. Святі Димитрій, Іоан Воїн,
Федір Тритон та Федір Стратилат можуть тримати в руці спис із прапором білого або червоного кольору.
Менш рідкісною зброєю святого воїна є лук
з сагайдаком та стрілами. Такий атрибут здебільшого зустрічається у Димитрія Солунського,
Федора Тритона та Федора Стратилата.
Окрім військових атрибутів, часто святі
воїни тримають у руках пальмову гілку та хрест
як символи мучеництва. Якщо перелічені атрибути були притаманні для більшості святих воїнів, то, наприклад, знамено з червоним хрестом
на білому тлі належало виключно Святому Юрію.
Атрибутом Архангела Михаїла є ваги — знак того,
що на Страшному Суді він буде зважувати погані
й добрі вчинки кожної людини.
Отже, як підсумок слід зазначити, що пам’ятки
українського іконопису XIІ–XVIII ст. є важливим
джерелом для вивчення вбрання та атрибутів
святих воїнів. Одяг святих воїнів в українському
мистецтві базується на основі античних і візантійських костюмів, зі впливами місцевих елементів вбрання та способів декорування. Натільним
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одягом воїна була туніка, поверх якої йшов обладунок. Останній був трьох видів: панцирний, пластинчастий або лускатий та кольчуга. Панцирний
обладунок був запозичений у стародавніх греків
і мав назву кіраса-торакс. Кіраса була зі шкіри,
поверх неї — окремі (характерно для ХІІ ст. — пер.
пол. XVI ст.) або суцільні металеві пластинки (др.
пол. XVI–XVIІІ ст.) і пришита до поясу спідницязома. Також часто зустрічається в іконах із зображенням святих воїнів пластинчастий обладунок,
який був поширений як у військовому вбранні
Римської імперії, так і у Візантії та Київській Русі.
Кольчуга була притаманна у зображеннях іконопису періоду середньовіччя. Обладунки часто
декорувалися рослинними та геометричними
орнаментами, маскаронами, хрестами, характерними для українського мистецтва.
Поперек грудей святих воїнів йшов пояс —
кінґулум. Верхнім вбранням воїна був плащ

сагум та хламида. Ноги святих могли бути оголені
або вбрані у штани. Коліна та гомілки захищали
металеві пластинки. Взуттям святих воїнів були
чоботи-кампаги. Голову покривав шолом, характерний для шоломів Давнього Риму стемма-діадема, запозичена у Візантії, або традиційний
вінець із зубцями. Серед атрибутів можемо перелічити: меч, щит, лук та стріли, прапор, ваги.
Перелік умовних скорочень
ЛНМ — Львівський національний музей
ім. А. Шептицького.
МВІ — Музей волинської ікони.
ДТГ — Державна Третьяковська галерея.
НХМУ — Національний художній музей
України.
НМРМ — Національний музей російського
мистецтва.
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Основные аспекты развития
античной живописи
В статье рассматриваются происхождение и развитие античной живописи. Интерес
к этой теме обусловлен тем, что, пройдя динамичный путь становления и расцвета,
живопись Древней Греции явилась бессмертным фундаментом европейского искусства всех
последующих эпох, а также недостижимым идеалом гармонии философского содержания,
формального решения и технологического воплощения. Для того чтобы составить цельное представление о таком феномене, как античная живопись, необходимо рассмотреть ее
основные аспекты в контексте античной культуры.
Ключевые слова: античная станковая живопись, энкаустика, камея, рисунок, композиция, культура, художественная задача.
Петрушевська Н.І.
Основні аспекти розвитку античного живопису
У статті розглядаються походження і розвиток античного живопису. Інтерес до цієї
теми зумовлений тим, що, пройшовши динамічний шлях становлення і розквіту, живопис
Стародавньої Греції є безсмертним фундаментом європейського мистецтва всіх наступних
епох, а також недосяжним ідеалом гармонії філософського змісту, формального рішення і технологічного втілення. Для того щоб скласти цілісне уявлення про такий феномен, як античний
живопис, необхідно розглянути його основні аспекти в контексті античної культури.
Ключові слова: античний станковий живопис, енкаустика, камея, рисунок, композиція, культура, художнє завдання.
Nataliia Petrushevska
Main aspects of antique painting development
The article deals with the origin and development of the ancient art. Painting of Ancient Greece, having
a dynamic path of development and flowering, is immortal foundation of all subsequent European
art epochs, as well as an unattainable ideal harmony of philosophical content, formal solutions and
technological implementation. To create a complete picture of this phenomenon as an antique painting,
it is necessary to consider it in the context of the basic aspects of ancient culture.
Key words: antique easel painting, encaustic, cameo, drawing, composition, culture, artistic task.

Ж

ивопись Древней Греции, пройдя дина
мичный путь становления и расцвета, явилась бессмертным фундаментом европейского
искусства всех последующих эпох, а также недостижимым идеалом гармонии философского содержания, формального решения и технологического воплощения. Для того чтобы составить
цельное представление о таком феномене, как античная живопись, необходимо рассмотреть ее основные аспекты в контексте античной культуры: происхождение, развитие, влияние на другие
виды изобразительного искусства, философию,
утилитарное применение, тематику. Учитывая
тот факт, что древнегреческая живопись не сохранилась до нашего времени, основными источниками информации по данной теме являются древнегреческие эпиграммы, «Естественная история»
Плиния Старшего, «Пестрые рассказы» Клавдия
Элиана, а также античные камеи [2], камео гласс,
мозаики, фрески и скульптура.
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«Вопрос
о
происхождении
живописи
неясен… — пишет Плиний Старший. — Египтяне
утверждают, что она придумана у них за шесть
тысяч лет до того, как перешла в Грецию, — заявление явно пустое» [3]. Оба эти утверждения, безусловно, правдивы, так как египтяне уже давно
пользовались энкаустическими и темперными
красками, расписывая свои рельефы, а греки изобрели технику послойной живописи. Таким образом, оба утверждения не противоречат друг другу.
В описаниях древнегреческих мастеров живописи и их произведений автор «Естественной
истории» демонстрирует необыкновенно глубокое понимание изобразительного искусства. Что
касается вклада египтян в искусство живописи,
то они действительно являются предшественниками древних греков, что отразилось в таких
заимствованиях, как, например, гравированная линия рисунка, техника горячей энкаустики,
первоначальный профильно-силуэтный характер
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изображений. Плиний выделяет три стадии развития греческой живописи, на первой из которых
она была линейной, на второй — монохромной,
а на третьей «была придумана более искусная,
и такая живопись продолжает существовать
даже сейчас» [3]. На безусловное влияние египетских традиций указывает даже имя художника —
Филокла из Египта, который, согласно Плинию,
придумал линейную живопись.
Зарождение и развитие древнегреческой
живописи протекало в двух центрах: Сикионе
и Коринфе. Именно эти города неоднократно
упоминаются в «Естественной истории» в связи
с изобретением греками живописи, развитием
ее линейного вида, первым применением краски
«из толченой черепицы» [3]. Сикион был городом живописцев, в котором работал, например,
замечательный художник Павсий, первым прославившийся в энкаустической живописи и изобретший технику послойной классической живописи, «…и долго этот город оставался родиной
живописи. Оттуда все картины из общественных
мест, в возмещение государственного долга, эдил
Скавр перевез в Рим» [3].
Примечательно то, что в истории развития
греческой живописи, описанной Плинием, рисунок является, собственно говоря, самой живописью и неотделим от нее. Различие разных этапов
ее развития заключается в том, насколько разным художникам удалось преуспеть в качестве
рисунка и качестве написанного «внутри контуров» [3]. Так, описывая мастерство Паррасия
из Эфеса, Плиний Старший демонстрирует невиданную глубину понимания рисунка не только
для человека, не занимающегося живописью профессионально, но и для многих, посвятивших
искусству жизнь. По словам Плиния, Паррасий
стяжал, «по признанию художников, пальму первенства в контурных линиях. В этом заключается
величайшая тонкость живописи. Дело в том, что
писать тело, части внутри контуров, конечно,
очень трудно, но в этом многие достигли славы,
а исполнять контуры тел, делать правильные переходы рисунка — редко кому удается в искусстве.
Ведь контур должен замыкаться и делать такие
переходы, чтобы подсказывать остальное, то, что
за ним, и проявлять даже то, что не видимо» [3].
Так замечательно Плиний Старший дал определение рисунку, выразив его конструктивную суть
и фундаментальное значение в искусстве.
Исходя из вышесказанного, невозможно
согласиться с мнением итальянского археолога
и искусствоведа Ренуччо Бьянки-Бандинелли
(1900–1975 гг.), обвинявшего Плиния в непонимании искусства. Предложенная Бандинелли
интерпретация, согласно которой Паррасий был
первым художником, применившим т. н. «функциональную линию» [3], не может считаться корректной. Бернард Беренсон (1865–1959 гг.) ввел
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термин «функциональная линия» применительно
к итальянской живописи эпохи Ренессанса, дав
такое определение своему термину, которое
не может претендовать на научность и профессионализм. Идея функциональности линии
по отношению к отдельным мастерам или эпохам
в истории искусства сама по себе абсурдна, т. к.
линия любого рисунка, как инженерного чертежа,
не может быть нефункциональной.
Рассказывая о постепенном развитии греческой живописи, Плиний отмечает художников,
привносивших в это искусство что-то новое,
каждый раз повышая уровень и приближая его
к совершенству. Также автор «Естественной
истории» делает необходимое уточнение о том,
что «славу имеют лишь те художники, которые
писали картины на досках» [3], что выделяет
станковую живопись как основную в древнегреческой культуре. Прежде чем перейти к перечислению замечательных живописцев и их новаторских изобретений, необходимо сказать о палитре
красок, используемых древними греками для
достижения невероятных вершин искусства,
о которых свидетельствует история. Этих красок
было всего четыре: белая (мелосская), охра (аттическая), красная (понтийская синопская) и черная (атрамент). Такой ограниченной палитрой
«создали те бессмертные произведения знаменитейшие живописцы Апеллес, Аетион, Мелантий,
Никомах, а между тем каждая их картина продавалась за целое состояние города» [3].
Согласно Плинию, линейную живопись, «придуманную Филоклом из Египта или Клеантом
из Коринфа, первыми развили Аридик из
Коринфа и Телефан из Сикиона, все еще без всякой краски, однако уже введя расчленяющие
линии внутри. Поэтому заведено было и надписывать, кто изображен» [3]. Элиан подтверждает эту информацию: «Когда искусство живописи начиналось и было, так сказать, грудным
и в пеленах, живописцы так неискусно изображали живые существа, что надписывали:
это — бык; это — лошадь; это — дерево» [4]. Так,
в начале своего развития греческая живопись
и скульптура были лишены портретности и представляли собой лишь обобщенные графические
образы, нуждающиеся в пояснительных надписях.
Подписывание изображений вошло в привычку
и стало традицией греческого искусства, превратившись в эпиграммы, описывавшие в поэтической форме мотивы изображений и мастерство
художников. Возникшая позже иконопись восприняла не только технологию греческой станковой живописи, но и письменную идентификацию
образов.
Первая линейная живопись состояла только
из контурной линии силуэта, и уже последующие мастера усложнили изображение деталями
внутри графического пятна, сделав первый шаг
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на пути к реализму. Из этого следует, что первые
композиции греческой живописи имели подчеркнуто силуэтный характер. Отсутствующие
детали не отвлекали художников от основной
задачи композиции: компоновки силуэтов и пространства между ними. Разнообразие силуэта
и композиция движения форм также активно
совершенствовались на этом этапе развития
живописи. Складывались архетипы композиционных решений, которые, постепенно обогащаясь, составляли профессиональную библиотеку
художников. Именно мастерские специалистов
станковой живописи являлись теми творческими лабораториями, в которых разрабатывался
дизайн рисунков и композиций для произведений изобразительного искусства. Этими разработками живописцев пользовались затем мастера
камей, камео гласс, торевтики, скульптуры, мозаики и фрески, воспроизводя композиции станковой живописи.
Следующим этапом развития греческой живописи было введение в нее краски. Плиний пишет,
что «первым начал покрывать» изображения
«краской, как передают, из толченой черепицы
Экфант из Коринфа» [3]. В связи с этим сообщением возникает вопрос: если толченая черепица
была первым пигментом, то что было связующим? Если в качестве связующего использовался
клей — это была темпера, если же воск — это
была энкаустика. Согласно Плинию, греки поначалу использовали энкаустику для покраски
военных кораблей, затем для покраски грузовых
кораблей и только впоследствии начали применять в станковой живописи. Нет сомнений в том,
что энкаустику также применяли в декорировании скульптур и рельефов как наиболее долговечную и колористически насыщенную технику
живописи.
После изобретения Аполлодором светотеневой моделировки (последняя треть V века до н. э.),
«наконец, был добавлен блеск — это нечто другое, чем свет» [3]. Очевидно, под «блеском» имеются в виду блики, изображение которых доводит живопись до гиперреализма. Впоследствии
«блеск» писали золотом, полностью оправдывая
содержание термина. Плиний пишет о том, что
пространство между светом с бликами и тенями
греки называли «тонос». От этого термина произошло такое понятие классической живописи,
как «средний тон», или «полутон», несущий цвет
объекта, не выбеленный светом и не затемненный
тенью. К нему же относится термин «локальный
цвет» предмета. Плиний указывает еще на одно
понятие — «гармоге», которым обозначали «стыки
цветов и переходы» [3]. От этого слова произошел
впоследствии термин «гармония», изначально
подразумевающий градационное объединение
различных цветовых пятен. Очевидно, словом
«гармоге» обозначались «плави» возникшей
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позднее греческой иконописи, сохранившей оригинальную технологию до наших дней. Термин
«плави» (от плавить — fundir) может указывать
на оригинальную технику горячей энкаустики,
краски которой расплавлялись на огне.
Плиний рассказывает о том, что «Паррасий,
уроженец Эфеса, тоже внес большой вклад. Он
первый ввел в живопись симметрию, первый —
выразительность в лице, изящество в волосах,
красоту в лице, стяжав, по признанию художников, пальму первенства в контурных линиях.
В этом заключается величайшая тонкость живописи. …В этом славу за ним признали Антигон
и Ксенократ, которые написали о живописи,
и не только заявляя об этом, но и восхваляя» [3].
Так, из «Естественной истории» мы узнаем о первом выдающемся рисовальщике Древней Греции,
который вывел живопись на качественно новый
уровень благодаря своим обширным теоретическим познаниям. Упоминание Плинием двух
теоретиков искусства, Антигона и Ксенократа,
написавших трактаты по живописи, подтверждает наличие в V в. до н. э. разработанной теории
живописи. Древнегреческие эпиграммы, описывающие произведения искусства и их создателей,
также свидетельствуют о высочайшем мастерстве
художника. Так, в эпиграмме Паррасия «Надпись
к картине» [1] читаем:
Муж, ревнитель добра, Паррасий, эфесянин родом,
Знающий толк в красоте, эту картину писал.
Также родитель его, Евенор, да будет помянут:
Первый художник страны эллинов им порожден.

Далее автор эпиграммы добавляет:
Пусть не поверят, но все же скажу: пределы искусства,
Явные оку людей, мною достигнуты здесь…

Объективность
высокой
самооценки
Паррасия подтверждается историей его состязания с Зевксидом, описанной в «Естественной
истории» Плиния. Соревнование на лучшее
произведение живописи проводилось в театре.
«…Зевксид представил картину с написанным
на ней виноградом, выполненную настолько
удачно, что на сцену стали прилетать птицы...» [3].
Паррасий «представил картину с написанным
на ней полотном, воспроизведенным с такой верностью, что Зевксид, возгордившись судом птиц,
потребовал убрать, наконец, полотно и показать
картину, а поняв свою ошибку, уступил пальму
первенства, искренне стыдясь, оттого что сам
он ввел в заблуждение птиц, а Паррасий — его,
художника» [3].
Следующим после Паррасия прославился
художник Памфил, учитель выдающихся живописцев Апеллеса и Павсия из Сикиона. Македонянин
Памфил был замечателен тем, что «первым
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в живописи получил образование во всех науках,
особенно в арифметике и геометрии, и утверждал,
что без них искусство не может совершенствоваться» [3]. Объединив в себе ученого и художника, Памфил использовал свой интеллектуальный потенциал в педагогической практике, что
позволило ему воспитать замечательных живописцев. Плиний пишет о Памфиле: «Благодаря его
значению получилось так, что в Сикионе, потом
и во всей Греции, свободнорожденные дети стали
обучаться … графике, т. е. живописи на самшите,
и это искусство было включено в первую ступень свободных искусств» [3]. Так, благодаря сведениям Плиния, мы знаем, что первым выдающимся педагогом Древней Греции, повлиявшим
на массовое изучение живописи, был Памфил
из Македонии, а его ученики Апеллес и Павсий
стали легендой античной живописи. Новшеством
Апеллеса в живописи было достижение гиперреализма и эффектов оп-арта. Так, в портретном изображении Александра Великого с молнией в руке
«кажется, будто пальцы выступают, а молния находится вне картины, — читатели должны помнить,
что все это выполнено четырьмя красками» [3].
Невероятным фактом его портретной деятельности было также неотличимое сходство, что давало
возможность предсказателю по человеческим
лицам, метопоскопу, определять количество прожитых лет.
Высокий уровень профессионализма художников
стимулировался
законодательством,
системой конкурсов, наличием серьезной конкуренции и хорошей оплаты. Элиан пишет о том,
«…что в Фивах закон предписывает мастерам,
живописцам и ваятелям, придавать тому, что они
изображают, более возвышенные сравнительно
с действительностью черты. За преуменьшение
достоинств того, что служило образцом для статуи или картины, живописцам и ваятелям грозил
денежный штраф» [4]. Система судов и штрафов занимала значительное место в античном
мире, оказывая большое влияние на процессы
в обществе. Однако восстанавливать справедливость порой приходилось не людям, а животным. Так, однажды, участвуя в конкурсе, Апеллес
вынужден был обжаловать происки конкурентов
«перед немыми четвероногими» [3], показав введенным животным конкурирующие изображения коней — «они заржали только перед Конем
Апеллеса, причем это и потом всегда получалось
так, служа испытанием искусства» [3]. Элиан
в «Пестрых рассказах» описывает похожую ситуацию из жизни художника: «Александр, рассматривая в Эфесе свой портрет, нарисованный Апеллесом, не воздал подобающей хвалы
мастерству художника. Когда же приведенный
конь, точно живого, ржанием приветствовал
изображенного на картине, Апеллес воскликнул: “Владыка, конь оказался лучшим знатоком
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искусства, чем ты!”» [4]. Эти удивительные истории приводят к заключению о том, что в IV в.
до н. э. греческая живопись достигла уровня
гиперреализма и была в состоянии обмануть
своим иллюзионизмом как людей, так и животных. В эпиграмме Носсиды [1], посвященной изображению Фавмареты, встречаем трогательное
описание портрета:
Эта картина красу Фавмареты для нас сохраняет;
Дивно представлены в ней гордость и ласковый взор.
Тешится пусть, увидав тебя, страж дома, собачка,
Думая, что госпожу дома узрела она.

Вышеупомянутые описания демонстрируют,
что древнегреческая портретная живопись, изображавшая человека во всей его целостности,
с руками и ногами, соответствовала философским воззрениям эллинов о целостном мире, где
все процессы взаимосвязаны. Манера же римских
художников и ваятелей изображать головы, оторванные от тела (бюсты), отражает ментальность
народа, привыкшего к войне, далекого от истинного понимания философии и искусства.
Апеллес был не только мастером реалистической светотеневой моделировки форм, но и мастером композиции движения. Он прославился картиной «Афродита Анадиомена», изображающей
богиню любви, выходящей из морской пены.
Популярность этого произведения побудила других мастеров репродуцировать его в скульптуре,
пример которой в римской копии дошел до наших
дней. В эпиграмме, посвященной этой живописи,
описывается движение, в котором Апеллес изобразил Афродиту: «смотри: вот руки подняла,
чтоб выжать волосы...» [1]. Это редкое движение
как в скульптуре, так и в живописи было творческой находкой художника. Интересно, что такое
же движение мы видим в «Диадумене» Поликлета,
только в зеркальном варианте. Если бы Поликлет
не работал на полвека раньше Апеллеса, можно
было бы предположить, что скульптор греческой
классики позаимствовал позу Диадумена у живописца эпохи эллинизма. Такая гипотеза выглядит
особенно убедительно, так как именно Диадумен
отличается от всех произведений Поликлета
особым изяществом композиции движения.
Необходимо отметить, что на этом этапе развития греческой живописи художники уже ставили
перед собой более сложные задачи, чем достижение гиперреализма, который описывается в стихах эпиграммы [1]:
Киприду, вставшую сейчас из лона вод
И мокрую еще от пены, Апеллес
Не написал здесь, нет! — воспроизвел живой...

Теперь живописцев заботила передача тонких эмоционально-психологических состояний
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изображаемых персонажей. Так, в эпиграмме,
описывающей неземную красоту Афродиты
Анадиомены, говорится: «и взор уже сверкает
страстью нежною...» [1].
Современником Апеллеса был Аристид
из Фив. По словам Плиния: «он самым первым
начал выражать в живописи нрав и передавать
чувства человека... а также душевные смятения...»
[3]. Согласно Плинию, достижения греческой
живописи эпохи эллинизма не ограничивались
изображением привычных объектов. Рассказывая
о мастерстве Апеллеса, автор «Естественной истории» отмечает: «он писал и то, что не может быть
написано: громы, сверкания молний и удары
молний…» [3]. Таким образом, греческая живопись в наивысшей точке своего развития стремилась расширить границы визуального искусства.
Своим творчеством Апеллес внес большой вклад
в развитие живописи, что создало предпосылки
для творческих поисков последующих поколений
мастеров. Замечательно также, что для финального качества живописного произведения имели
значение не только такие аспекты, как композиция, рисунок, технология, формальные приемы, цветовая гармония, но и искусство нанесения защитного слоя — лака. Плиний пишет, что
в этом искусстве Апеллесу равных не было: «Он
покрывал законченные произведения атраментом
таким тонким слоем, что он благодаря отражению придавал краскам блеск и защищал от пыли
и грязи, а сам был заметен лишь при рассматривании вблизи, но при этом был большой расчет,
так чтобы блеск красок не раздражал зрения, как
если смотреть через слюду, и издали это же самое
незаметно смягчало слишком яркие краски» [3].
Описания Плиния определенно указывают на то,
что в состав живописного лака, которым пользовался Апеллес, входил пчелиный воск. Только
воск, оставляя краскам полную силу их звучания,
создает в живописи особую убедительность, воспроизводя эффект форм, погруженных в воздушную среду.
Согласно Плинию, современник Апеллеса,
Аристид из Фив «...самым первым начал выражать
в живописи нрав и передавать чувства человека...
а также душевные смятения, несколько резкий
в красках» [3]. Казалось бы, несущественное замечание Плиния о колористической особенности
живописи Аристида в действительности говорит
о том, что художник эпохи эллинизма передавал
эмоциональную нестабильность своих персонажей не только средствами линейной композиции
и рисунка, но и средствами цветовой гармонии
и цветовой композиции. Таким образом напряженность цветовых сочетаний усиливала впечатление напряженности психологических состояний.
Создание определенного впечатления и определенного эмоционального состояния являлось
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основной задачей художника-живописца, которому для этого требовалась большая изобретательность (лат. inventiva). Так, Тимант с Китна
прославился своей картиной «Ифигения», в которой изобретательно разработал сценарий скорбящих по принцессе. Всех присутствующих художник изобразил «… скорбными, в особенности
дядю, и исчерпав все возможности выражения
горести, лицо самого отца скрыл под покрывалом,
потому что не мог показать его соответственно»
[3]. Плиний пишет, что «только в его произведениях можно понять всегда больше того, что написано» [3]. Другим образцом изобретательности
Тиманта являлась маленькая картина «Спящий
Циклоп», где «желая …выразить его громадность»,
художник «…написал рядом с ним сатиров, измеряющих тирсом большой палец его руки» [3].
Инвентивность греческих художников основывалась на свободной от предрассудков ментальности, благодаря которой они были способны искать
и находить рациональные решения поставленным
задачам. Изобретательность живописцев имела
большое значение не только в композиционных
решениях, но и в технологических. Их поиски
были направлены на выработку таких формальных приемов, которые позволяли бы писать как
можно быстрее. Плиний рассказывает о том, что
«…Памфил, учитель Апеллеса, не только писал
энкаустикой, но даже обучал ей Павсия из Сикиона,
первого знаменитого в этом роде живописи» [3].
Нововведением Павсия была монументальная
живопись в технике энкаустики. Он первым стал
писать на сводах маленькие картины. «Соперники
объясняли это тем, что эта техника живописи —
медленная. Поэтому, для того чтобы доставить
ей славу быстроты исполнения, он за один день
выполнил маленькую картину, которая была
названа Гимересиос, — на ней был написан мальчик» [3]. Указание на то, что «эта техника живописи — медленная», подтверждает, что это была
действительно энкаустика. До наших дней сохранилось представление только о живописи каутериями, в горячем виде этой техники, но каутериями невозможно достичь гиперреализма, которым
отличалась лучшая греческая живопись. Вопрос
реконструкции оригинальной технологии горячей энкаустики остается открытым по сей день.
Большим вкладом Павсия в искусство живописи
были достижения в области цветовой гармонии
и композиции. Плиний пишет: «В юности он любил
Гликеру, свою одногорожанку. Она была изобретательна в плетении венков. Состязаясь в подражании ей, он довел это искусство до невиданного разнообразия в сочетаниях цветов. Наконец, написал
он и ее саму сидящей с венком. Это одна из знаменитейших картин, названная “Стефаноплокос”»
[3]. Очевидно, Павсий, очарованный талантом
Гликеры, помогал ей плести венки, продажей которых она зарабатывала на хлеб насущный. Таким
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образом он приобрел бесценное для художника
понимание цветовой гармонии и цветовой композиции. Эллины заботились о сохранении в памяти
тех, кто был признан «…достойными для передачи
потомству» [3], выдающихся граждан: художников, музыкантов, атлетов, воинов, политиков. Так,
портрет Гликеры с венком, написанный Павсием
из Сикиона, запечатлел образ талантливого художника-флориста. Нововведением Павсия также
было изображение объекта в сильном ракурсе, что
свидетельствует о высочайшем мастерстве рисунка.
В большой картине «Принесение в жертву быков»,
«желая показать длину быка, он написал его обращенным спереди, а не сбоку…» [3]. Самым же
замечательным изобретением Павсия была принципиально новая методика создания живописного
произведения, состоящая в послойном принципе
нанесения локального цвета и света. Таким образом, Павсия из Сикиона можно считать создателем технологии классической живописи. Плиний
писал: «Все делают те места, которые хотят представить выступающими, чуть светлой краской,
а те места, которые углубляют, — темной, он сделал всего быка черной краской, а тени добился
при помощи ее самой, с поистине огромным искусством показав на ровных поверхностях выступающие места, а на изгибах — все объемы» [3]. Автор
«Естественной истории» уточнил, что картину
Павсия «Принесение в жертву быков» «можно
видеть в портике Помпея» [3]. Упомянутый портик примыкал к театру Помпея, который был
построен в 55 г. до н. э. и находился на Марсовом
поле. Плиний видел там произведение Павсия
во вт. пол. I в. н. э., это означает, что живопись уже
имела возраст около 300 лет. Тот факт, что доска
была выставлена в общественном месте на открытом воздухе, красноречиво говорит о том, что это
была энкаустика — другая живопись в таких суровых условиях не сохранилась бы.
Еще один знаменитый художник, Никий
из Афин, прославился иллюзионизмом, так как
«заботился о том, чтобы написанные изображения казались выступающими на картине» [3].
Этот художник добился славы не только станковой живописью, но и расписыванием скульптур. Один из самых искуснейших скульпторов
Древней Греции Пракситель был «больше всего
доволен» теми из своих скульптур, «к которым
приложил руку Никий — такое значение придавал он его раскраске» [3].
Греческие художники эпохи эллинизма
достигли выдающихся успехов в реалистической передаче формы и психологических состояний, шлифуя композицию, рисунок, цветовую
гармонию и формальные приемы, в которых
вышли на качественно новый уровень. Так, родосец Протоген, желая написать пену запыхавшейся собаки, открыл формальный прием, который можно назвать «счастливый случай». Автор
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«Естественной истории» так описывает это новое
открытие: «Терзаемый душевными муками, так как
он хотел, чтобы в картине была правда, а не правдоподобие, он очень часто стирал написанное
и менял кисти, никак не удовлетворяясь. Придя,
наконец, в ярость от того, что искусство продолжало ощущаться, он швырнул в ненавистное место
картины губкой — она наложила обратно стертые
краски именно так, как к тому были направлены его
усилия, и счастливый случай воссоздал на картине
природу. Говорят, что по этому его примеру такой
же успех выпал и Неалку, так же швырнувшему
губкой в пену у коня, когда он писал Поппидзонта,
удерживающего коня» [3].
Описывая живопись различных художников, Плиний касается также вопросов цветовой
гармонии, отмечая ее влияние на эмоциональное восприятие зрителя. Современником Никия
был «Афинион из Маронеи, ученик Главкиона
из Коринфа» [3]. Живопись Афиниона отличалась
тонкой гармонией колорита. Очевидно, художник умело гармонизировал контрастные цвета,
смягчая и таким образом объединяя их добавлением белого и серого. Плиний так характеризует
мастера: «...Афинион из Маринеи... более неяркий
в красках, и в этой неяркости более приятный, так
что в самой живописи блистает совершенство»
[3]. Древнегреческая станковая живопись прошла
динамичный путь развития, каждый этап которого обогащался творческими изобретениями
и открытиями выдающихся художников.
Благодаря научной работе Плиния Старшего
мы знаем имя первого римского мастера монументальной живописи в жанре пейзажа — Студия,
«жившего во время божественного Августа». Он
стал первым расписывать не только стены интерьеров, но и «стены в помещениях на открытом
воздухе».
Различие ценностных ориентиров древних
греков и римлян определило различное их понимание искусства и отношение к нему. Плиний
Старший отмечал печальные тенденции в римском обществе, когда «увешивают свои пинакотеки старинными картинами... а сами видят
все достоинство их только в цене...» [3]. Теперь,
когда материал стали ценить больше изображения, изобрели новую технику монументальной
живописи из цветных мраморов, кусочки которых выпиливались «по извивам изображений
предметов и живых существ» [3]. Плиний писал:
«...Да, конечно, искусство погубила праздность,
и поскольку нет духовных образов, то и телесными пренебрегают» [3]. Так, имея в своем
распоряжении огромное разнообразие красок,
римские художники уже не создавали шедевров
живописи, а «Витрувий жаловался на чрезмерное
применение colores floridi в его время, которые
ослепляют взгляд…» [3]. Под термином “colores
floridi” имеются в виду «яркие» краски, далекие
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от сдержанной гармонии древнегреческой живописи.
Уникальная свобода и демократичность древнегреческого менталитета позволила художникам Эллады создать новое оригинальное искусство живописи, разработав композиционные
архетипы и технологию моделировки светотени,
которыми впоследствии пользовалось европейское изобразительное искусство на протяжении

многих веков. Не следует забывать о том, что
для обозначения таких понятий, как «искусство»,
«ремесло» и «наука» Платон использует термин
“techne”, для понятия «произведение искусства» —
“technema”, для понятия «художник» — “technites”,
что говорит об основополагающей важности
технологии и техники в искусстве, без которых
не может существовать не только само искусство,
но и его теоретическое исследование.
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Академічний рисунок як фундамент
творчої грамотності
для формування творчої особистості
У статті теоретично обґрунтовано навчання академічного рисунка, який становить підґрунтя творчої грамотності студентів у виші. Акцентується його роль у вищій мистецькій
освіті. Проаналізовано основні принципи викладання академічного рисунка студентам.
Ключові слова: академічний рисунок, методика, професійна освіта, студент.
Прохорова Н.А.
Академический рисунок как фундамент творческой грамотности
для формирования творческой личности
В статье теоретически обосновано обучение академическому рисунку, который составляет
основу творческой грамотности студентов в вузе. Акцентируется его роль в высшем художественном образовании. Проанализированы основные принципы преподавания академического
рисунка студентам.
Ключевые слова: академический рисунок, методика, профессиональное образование, студент.
Nataliia Prokhorova
Academic drawing as the base of creative literacy for the formation of creative person
The article presents the theoretical bases of the academic drawing as the foundation of creative literacy
of students in higher education. The article emphasizes the role of academic drawing in higher arts
education. The basic principles of teaching academic drawing to students are analyzed.
Key words: academic drawing, methodology, professional eduction, srudent.

П

роблема художньої грамотності для формування творчої особистості набуває державного значення. Це зумовлено необхідністю вдосконалення професійної освіти і формування творчої
особистості, підвищення рівня розвитку творчої
грамотності студентів на заняттях з академічного
рисунка, потребами розширення їхніх знань, умінь
і навичок у художньо-творчій діяльності, збереження кращих традицій академічної школи рисунка, використання тільки ефективних форм і методів
професійної підготовки майбутньої творчої особистості на заняттях з академічного рисунка.
Значною допомогою в розвитку і вдосконаленні теорії, практики та методики викладання
рисунка в межах художньо-професійної освіти
у формуванні творчої особистості є використання значного досвіду художньої школи реалістичного спрямування в Україні, Росії, Європі.
Питаннями ролі академічного рисунка у формуванні художньої грамотності майбутнього художника не
одноразово переймалися дослідники
[1–6], як теоретики, так і практики, серед яких
М. Криволапов, А. Чебикін, О. Ковальчук та ін.
Академічний
рисунок
є
самостійною
ди
сципліною у вищому художньому закладі
на всіх рівнях професійно-художнього навчання.
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Він є підґрунтям, базою образотворчого процесу в різних видах зображувальної діяльності —
чи то графіка, чи живопис, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, архітектура.
Академічний рисунок — це класичний підхід
до навчання образотворчого мистецтва із застосуванням класичних методів і прийомів зображення об’ємного простору на площині, а також
поняттям об’ємної форми з використанням
лінійно-конструктивного рисунка, світлотіньового, залежно від поставленого завдання. Робота
над академічним рисунком ведеться поетапно,
з чітким виявленням конструктивної будови
форми, обсягу, тональних співвідношень і, що є
головним, правильним її завершенням, а саме —
вмінням передати загальну цілісність сприйняття
образу.
Термін «академізм» (фр. academisme) в образотворчому мистецтві означає напрям, створений у художніх академіях XVI–ХІХ ст. Він сприяв
систематизації художньої освіти і закріпленню
класичних традицій у вигляді системи канонів
та образів, що ідеалізуються, сюжетів, далеких
від реальності (з античної міфології, Біблії, історії стародавніх часів), що підкреслювалося умовністю і абстрагованістю моделювання, кольору
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та рисунка, театральністю композиції, жестів
і постав. Цю важливу роботу почали проводити
в художніх академіях як спеціалізованих навчальних закладах. Система навчання потребувала спеціального обладнання: методичних та художніх
матеріалів, мольбертів. Така організація роботи
була не під силу окремим художникам-педагогам,
які працювали в майстернях, тому ефективність
академічної системи навчання, наукові та методичні підходи довели правильність напрямів
навчання академічного рисунка.
Періодом активного становлення академічної системи навчання рисунка є ХVІІ ст. У цей
час створювалися академії, художні школи,
де навчання рисунка було на дуже високому рівні.
Писались методичні посібники з рисунка, живопису, композиції, перспективи та пластичної
анатомії. Головне завдання полягало в тому, щоб
допомогти учням засвоїти навчальний матеріал.
Так, Джошуа Рейнольде зазначав: «Наше мистецтво не є божественним даром, але воно і не суто
механічне ремесло. Його підґрунтя закладене
в точних науках» [6].
Починаючи з XVIII ст. і до др. пол. XIX ст.
художні академії Франції, Англії, Росії, Німеччини
переживають свій «золотий вік». Вони вказують
художникам шлях до вершин мистецтва, виховують художній смак, визначають естетичний ідеал.
Удосконалюється методика викладання образотворчого мистецтва і перш за все рисунка. Він, як
основа основ образотворчого мистецтва, — в центрі уваги всіх академій, йому надається особливе
значення як самостійного навчального предмета.
Досвідчені педагоги-методисти розробляють
і видають в цей період велику кількість різних
посібників, керівництв, самовчителів. У 1735 р.
І.Д. Прейслер створює «Основательные правила,
или краткое руководство к рисовальному художеству», в 1789 р. О. Іванов — «Понятие о совершенном живописце», в 1792 р. П. Чекалевський —
«Рассуждение
о
свободных
художествах»,
у 1808 р. виходить друком «Новейшая рисовальная азбука, гравирование» М. Соколова,
в 1811 р. — «Рисовальная школа», Н. Станкевича,
а згодом — «Краткое наставление о рисовании
и черчении», в 1833 р. В. Лангер видає «Способ
рисования с натуры с первого урока, основанный
на правилах геометрии и перспективы», у 1834
р. А. Сапожников — «Курс рисования», у 1844 р.
Г. Гіппіус — «Очерки теории рисования как общего
ученого предмета» тощо.
До представників академізму належать
Ж.-О.-Д. Енгр, О. Кабанель, Вільям Бугро,
Ш. Барг у Франції, Ф. Бруні, О. Іванов, К. Брюллов
у Росії.
Неоціненне значення для вирішення проблеми, пов’язаної із завданнями навчання, виховання і розвитку творчої грамотності студентів,
мають ідеї та рекомендації художників-практиків
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(графіків, живописців, скульпторів), які залишились у записках, листах. Серед художників-педагогів: М. Бернштейн, О. Дейнека, Д. Кардовський,
К. Коровін, М. Крамськой, М. Кримов,
М. Нестеров, П. Павлінов, М. Радлов, М. Реріх,
В. Сєров, І. Рєпін, О. Соловйов, В. Фаворський,
П. Чистяков, Б. Яковлєв та ін. Серед українських
художників-педагогів варто згадати О. Мурашка,
М. Бурачека, А. Маневича, братів Кричевських,
Г. Нарбута — саме вони були першим викладацьким складом Української академії мистецтв, що
мав на меті відродження національних традицій
у новому національному стилі.
Традиції щодо розуміння рисунка в Україні
почалися з іконописної майстерні, заснованої
в XI ст. у Києво-Печерській лаврі, яка стала найзначнішою. У ній створювали рисунки для мозаїк,
мініатюри для літописів, композиції рельєфів
тощо. Починаючи з XVI ст., відбувається розмежування іконописної практики та портретного
мистецтва. У XVII ст., у часи зміцнення економіки
Лівобережжя, зростає архітектурне мистецтво, що
дістало назву «українське бароко». Розвивається
рисунок портрета, гравюри при Києво-Печерській
друкарні. На межі XVIII ст. та др. пол. XIX ст. слід
відмітити діяльність А. Лосенка, Д. Левицького,
В. Боровиковського, Т. Шевченка [3].
Академічний вишкіл українських митців
(Т. Шевченко, Л. Жемчужніков, М. Пимоненко,
О. Сластіон, І. Сошенко, В. Орловський,
А. Лосенко) був пов’язаний з Петербурзькою академією мистецтв, заснованою у XVIII ст.
В Україні мистецька освіта зосереджувалась
у приватних художніх школах. Особливу роль
у становленні професійної художньої освіти відігравала Київська школа рисунка М. Мурашка,
відкрита у 1875 р. Вона виховала знаних живописців, зокрема В. Замирайла, Ф. Красицького,
К. Крижицького, С. Світлицького.
18 грудня 1917 р. було засновано Українську
академію мистецтв, що стало значною культурною подією. За основу київської школи рисунка
було взято вивчення людини, її пластичних і анатомічних особливостей. Серед фундаторів академії були видатні митці Г. Нарбут, Ф. Кричевський,
В. Кричевський, М. Бойчук, О. Мурашко.
Після відкриття Академії в Україні розпочалася активна науково-методична й навчальнотворча робота. Існували дві тенденції, які претендували на головування у формуванні традицій.
Пов’язані вони були з іменами таких професорів, як Ф. Кричевський і М. Бойчук. Для школи
Ф. Кричевського зразком слугували традиції
Петербурзької академії, яка на той час була провідною у Східній Європі. У майстерні монументального живопису М. Бойчука розвивалися ідеї візантійського мистецтва, релігійної класики Київської
Русі й народної творчості. Геніальність Бойчукапедагога виявлялася передусім у тому, що його учні,
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опановуючи різні види мистецтва, розвинули й збалансували творчі методи свого вчителя, синтезуючи їх із традиціями народного мистецтва, не втративши при цьому власної творчої індивідуальності
[3].
Навчальний процес в Українській академії мистецтв, в якому академічний рисунок став основ
ною дисципліною, можна спостерігати з 1920-х
років у курсі «формально-технічних дисциплін» —
фортех. Фортех був обов’язковим на двох початкових курсах і включав у себе вивчення рисунка,
кольору, просторового об’єму. Створення такого
факультету передувало новій педагогічній системі
в Україні, метою якого була підготовка художника нового типу, який зміг би створювати предметне навколишнє середовище. Такі факультети
існували в Німеччині (Баухаус) і московському
ВХУТЕМАСі — ВХУТЕИНі. На факультеті фортеху
працювали викладачами: Олександр Богомазов,
Федір Кричевський, Фотій Красицький, Макс
Гельман, Володимир Татлін та ін. Таке особисте
ставлення до розгляду конструкції та навколишнього середовища в академічному рисунку було
зумовлено слабким рівнем підготовленості абітурієнтів, що вступали до ВНЗ, у важкі 1920-ті роки.
З цього доходимо висновку про те, що існували методики, за якими успішних студентів
готували за досить короткий термін.
Сьогодні вирішення проблем, пов’язаних
із активізацією творчої діяльності студентів,
пошуком нових методів і формуванням роботи
при підготовці художників-професіоналів набуває особливого значення в теорії і практиці вищої
художньо-педагогічної освіти.
З аналізу практичної діяльності викладання
у ВНЗ і наукової роботи в руслі проблеми формування художньо-творчої грамотності студентів на заняттях з рисунка постає необхідність
з’ясувати педагогічні основи та умови, які б
на практиці давали реально відчутний результат.
Педагогіка як наука розглядає поняття творчої грамотності як здатність до новаторської
діяльності, вміння здобувати нові знання, підвищувати рівень освіти (освіченості). Під останнім
розуміється якість особистості, яка визначається
здатністю розв’язувати завдання пізнавальної,
ціннісно-орієнтованої, комунікативної діяльності, спираючись на освоєний соціальний досвід.
На сучасному етапі це поняття доповнюється
цілою низкою компонентів, у тому числі інформованістю, комп’ютерною та функціональною
грамо
тністю, компетентністю. Усі вони визначаються як підвищені й ускладнені рівні грамотності [5].
Дисципліна «Академічний рисунок» передбачає навчальний процес, коло якого складають допоміжні дисципліни, такі як «Перспектива», «Теорія
тіней», «Композиція», «Педагогічний малюнок»,
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«Пластична анатомія» і «Графіка». Тому рисунок
є як пізнавальним, так і творчим процесом. Тут
мається на увазі нерозривна єдність навчальнотворчого процесу. Знання рисунка необхідне кожному художнику, в якій галузі мистецтва він би
не працював (живопис, графіка, театральна декорація чи сценічний костюм, книжкова ілюстрація,
промисловий дизайн, дизайн одягу, архітектура,
скульптура, комп’ютерний дизайн тощо). До речі,
найкращими рисувальниками визначають скульпторів, тому що в них добре розвинута об’ємна
орієнтація. Тому рисунок, окрім своєї важливості,
при своїй уявній простоті є найскладнішим пре
дметом навчальної програми.
Під терміном «рисунок» розуміється лінійне
зображення — найдревніший спосіб графічної
передачі образу. Слово «рисунок» співзвучне зі
словами «риса», «риска». З цього виникає логічний висновок, що слово «рисунок» в українській
мові — не є русизмом. Воно насамперед асоціюється зі штриховим зображенням (на відміну від
живописних малюнків). Ця норма відображена
у словнику О. Ізюмова 1926 р., зокрема: «кресляр
креслить, а художник пише — рисувальник рисує,
а маляр малює», «креслити олівцем — рисувати
олівцем» [3].
Щодо поняття «академізм», то сьогодні воно
отримало додаткове значення і стало використовуватись для визначення рівня робіт художників,
що мали систематичну освіту в галузі візуальних мистецтв і класичні навички створення творів високого технічного рівня. Цей термін часто
належить до опису побудови композиції і техніки
виконання, а не до сюжету художнього твору.
Специфіка навчального академічного рисунка,
як ми розглянули, полягає в поєднанні з творчістю, але тут є великі відмінності. Творча робота
ведеться на фундаменті всіх знань, умінь та навичок художника, і тому академічний рисунок і є тим
підґрунтям законів, які необхідно вивчати і знати.
Розрізняють два види академічного рисунка:
конструктивний і світлотіньовий. У першому
випадку велике значення приділяється конструкції, виявленню форми через лінійну перспективу,
світлотінь у такому рисунку виявляє об’ємнопросторове рішення постановки в цілому. У другому, окрім конструкції, головними є світлотінь та
навколишнє середовище.
Першочерговим завданням на заняттях
з академічного рисунка має бути дотримання
дидактичних принципів свідомості, творчої
активності та самостійності. Свідомий підхід
до процесу рисування складається з розуміння
мети та завдань навчальної роботи, цілеспрямованого сприйняття, осмислення, тобто вивчення
натури та її зображення, з творчої переробки
отриманих знань і практичного їх втілення.
Поміж тим, як свідчить практика, часто студенти
механічно, безцільно змальовують зовнішність
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натури без спроби пізнання сутності сприйнятого. Причиною цього може бути нерозуміння
ними мети завдання, незнання методів роботи,
пасивність розумової діяльності, несформованість установки на сприйняття тощо. Тобто ті
моменти, які привносять у процес навчання елементи формалізму. Тому основними умовами
успішного навчання на заняттях з дисципліни
«Рисунок» є процес пізнання, визначення загальної навчальної мети і завдань, що передбачає
вивчення конструкції предметів і методик побудови зображення. Слід зазначити, що на одній
постановці реально зробити декілька рисунків
з визначенням різної мети та завдань.
Безумовно, аналітичні завдання академічного рисунка не виключають будь-яких творчих
моментів, але при цьому вони є настільки незначними, що їх можна не згадувати.
Між потребами в технічному вдосконаленні та
необхідністю у здобуванні нових знань і творчої
грамотності існує прямий зв’язок. Сформована
техніка рисунка і творчий досвід дають можливість
студентам розв’язувати складніші творчі завдання,
а отже, безпосередньо впливають на процес формування творчої діяльності. Викладачам відомо,
наскільки важливу роль відіграє ставлення студентів до процесу і результатів навчального пізнання. Тому втягнення студентів у галузь педагогічного управління — одна з умов розвитку їхнього
позитивного ставлення до навчального матеріалу,
успішного формування професійних знань, умінь
і навичок на заняттях, розроблення та послідовної
методичної реалізації навчально-творчих завдань
із академічного рисунка.
Важливе значення має виразність натурної постановки, розкриття перед студентами
краси і сутності зображуваного об’єкта, що є
зв’язком форми та змісту. Розглядаючи навчальну

постановку як умову, від якої залежить виявлення
творчої грамотності студентів, викладачеві слід
постійно приділяти увагу її гармонійній організації в середовищі, якості освітлення її та предметів,
що входять до неї. Навчальна постановка повинна відображати завершену тематичну композицію. Тільки в цьому разі вона може мати формуючий і розвиваючий початок творчої навчальної
діяльності студентів.
Г. Гіппіус у своїй праці приділяє значну увагу
художнім матеріалам: «Как худым пером нево
зможно хорошо писать, так точно нельзя хорошо
рисовать худым карандашом. Следственно, учитель должен заботиться о хорошем материале;
никто более его не чувствует в нем нужды, никому
другому недостаток в хорошем материале столь
не чувствителен, как учителю» [2].
Завдання
першочергової
важливості
в навчальному академічному рисунку — це прагнення озброїти художника необхідними знаннями, навчити основам грамоти образотворчого
мистецтва, а також працювати з натурою і вміти
створювати справжнє реалістичне графічне
зображення.
У світлі всього сказаного зрозуміло, що сучасний художник, на відміну від художників минулого, завжди поставлений в ситуацію вибору,
результатом якого має бути творчий метод,
заснований на традиціях або, навпаки, новаторський у сенсі техніки виконання творчої роботи.
Інструментом цього найважливішого вибору для
сучасного творця має стати моральне почуття.
При чому поняття «моральності» для художника
має ґрунтуватися не на вільних душевних інтуїціях, а на базі творчої грамотності. У цьому разі
будь-який творчий метод, вибраний художником, не перешкоджатиме створенню справжнього
твору мистецтва.
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Роль аксессуаров в костюме
страны Кемет эпохи фараонов
В статье освещена история костюма и аксессуаров Древнего Египта. Проанализированы спе
цифика сферы моды Египта эпохи фараонов, типы одежды, головных уборов, причесок, рассмотрены орнаментика и ткани, из которых изготавливали одежду и обувь. Освещены разновидности, формы основных ювелирных изделий страны Кемет, техники, использовавшиеся для их
изготовления, проведена параллель между способом декорирования ювелирного изделия и социальным статусом его владельца.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, ювелирное искусство, одежда, прическа,
мода, Древний Египет.
Романенкова Ю.В.
Роль аксесуарів у костюмі країни Кемет доби фараонів
У статті висвітлено історію костюма та аксесуарів Стародавнього Єгипту. Здійснено аналіз
специфіки сфери моди Єгипту епохи фараонів, типів вбрання, головних уборів, зачісок, розглянуто
орнаментику й тканини, з яких виготовляли одяг і взуття. Висвітлено різновиди, форми основних
ювелірних виробів країни Кемет, техніки, що використовувалися для їх виготовлення, проведено
паралель між способом декорування ювелірного виробу і соціальним статусом його власника.
Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, ювелірне мистецтво, одяг, зачіска, мода,
Давній Єгипет.
Yuliia Romanenkova
The role of accessories in the costume of Kemet country of pharaonic epoch
The article is overview of the history of costume and accessories of Ancient Egypt. The specificity of Egypt
of the epoch of pharaohs, styles of clothing, hats, hairstyles, ornaments and dresses of clothes and
production technology have been analyzed. Types, jewelry forms of the country Kemet, equipment used
for their manufacture have been considered, parallel with the way of decorating jewelry and social status
of its owner has been carried out.
Key words: decorative arts, jewelry, dress, hairstyle, fashion, Ancient Egypt.

Е

гиптология — довольно молодая наука, поскольку начало изучению древнеегипетской
культуры было положено только в конце XVIII в.
Однако библиография в области культуры Древнего
Египта чрезвычайно обширна. За последние двести лет пережито несколько волн египтомании, которые захлестнули сначала Европу, а потом и весь
мир. Первая была связана с походом Наполеона
в Египет, открывшим Европе путь к постижению
древневосточных чудес, вторая — с открытием
Ж.-Ф. Шампольона, которое позволило читать
древнеегипетские тексты, третья — с раскопками
Г. Картера, превратившими гробницу Тутанхамона
в одну из наиболее мистических историй в мировой культуре. Египетская тематика муссировалась

Арт-простір № 2

в прессе, обрастая массой небылиц, каждый аспект,
не имеющий четкого пояснения, спекулятивно обыгрывался, порождая длинный шлейф таинственности, окутавший Египет с того момента,
когда бонапартовские солдаты впервые ступили
на пески египетской пустыни. Тем не менее изучать культурное наследие земли фараонов в ряде
его аспектов и сейчас нелегко. Несмотря на богатство и разнообразие древнеегипетской культуры
и ее, казалось бы, неплохую степень изученности
на сегодня, сфера моды — одежды и аксессуаров — по сей день может называться одной из наиболее трудно поддающихся изучению. В первую
очередь это связано с тем, что от самого корпуса исследуемого материала в силу специфики
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того, из чего он был изготовлен, мало что дошло
до наших дней. Поэтому изучать историю костюма, «макияжа» и парфюмерии мы имеем возможность только по изображениям на папирусах, произведениях монументальной живописи (росписях
храмов, гробниц, остатках столь мало сохранившихся дворцов), керамики. С аксессуарами ситуация сложилась немного удачнее, поскольку хоть
какому-то, пусть ничтожно малому, количеству
произведений ювелирного искусства все же посчастливилось пройти сквозь несколько тысячелетий и обрести покой в музейных залах. Сноватаки их очень мало, но на сей раз причина в другом.
В силу того, что они изготавливались из материала,
имеющего высокую материальную ценность, для
алчущих наживы это затмевало ценность художественную, а впоследствии и историческую, поэтому гробницы, в которых находилась львиная доля
украшений, оказались разграбленными практически повсеместно, и до нас дошла лишь та часть, которая оказалась в нетронутых (или почти нетронутых, как в случае с усыпальницей Тутанхамона
в Долине Царей) гробницах. Поэтому сложность
создания комплексного, всестороннего представления об этой стороне быта древних египтян,
одежде и аксессуарах налицо.
Во что одевались и как украшали себя жители
страны Кемет, мы знаем прежде всего из росписей
гробниц, храмовых комплексов. Специфика климата державы диктовала минимализм в одежде
и ее определенную колористику. Девяносто шесть
процентов пустыни, жаркий климат, частые
засухи привели к тому, что одежда сводилась
всего к нескольким элементам, которые не менялись на протяжении многих веков. Применимо
к Древнему Египту такое понятие, как мода
можно воспринимать довольно условно. Мода,
как известно, мимолетна и ветрена, а культура
Египта чрезвычайно консервативна и канонична.
Те устои, которые сложились здесь в додинастический период и оформились к Древнему царству,
не менялись на протяжении веков. Лишь к Новому
царству в костюме египтян, как и во многих проявлениях художественной деятельности человека,
произошли некоторые изменения, становящиеся все более заметными к амарнскому периоду.
Нововведения в одежде этого времени объясняются, как и новые веяния в искусстве египтян,
реформаторским правлением Эхнатона, а позднее,
ближе к Позднему царству, и внедрением новых,
иноземных традиций [3, 17].
Образ древнего египтянина был довольно
лаконичен как по цвету одежды, так и по ее
форме. В эпоху фараонов он поражает своей контрастностью: представители разных социальных
статусов оказываются диаметрально противоположны в выборе аксессуаров, причесок, тканей
для одежды. Насколько проста была мужская
и женская одежда, настолько же многообразны
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были аксессуары, как по форме, так и по изобилию используемых материалов, заложивших
фундамент истории мирового декоративно-прикладного искусства. Основным, доминирующим цветом в образах и мужчины, и женщины
Древнего Египта был белый. Сразу стоит упомянуть, что на протяжении веков ряд немногочисленных типов одежды, фактически унисекс,
варьировался способом ношения, введением элементов цвета, орнаментальных мотивов в отделке
и применением аксессуаров. Это связано с тем,
что изначально мужские формы одежды впоследствии использовались также женщинами, и наоборот. Вкрапления красного, зеленого, голубого,
черного, по сравнению с доминирующей ролью
белого, можно назвать второстепенными, цвета
применялись в основном для отделки, вводились
в орнамент.
Разнообразием используемых тканей египтяне
тоже не поражали. В первую очередь в ходу был
лен, лежавший в основе разных типов иных тканей, например виссона, который был излюбленным
не только в стране Кемет, он активно применялся
с Нового царства для создания самых разных элементов одежды [12, 13]. Также использовались кожа
и шерсть. Основной формой мужского костюма
древних египтян считался схенти, подобие набедренной повязки, которая варьировалась со временем в способах повязывания, количестве (иногда знатные египтяне надевали ее одну на другую),
длине. Сверху схенти мог надеваться небольшой
фартучек, истоки применения коего восходят еще
к раннему периоду, когда эта деталь одежды была
основной для низшей прослойки общества.
Верхняя одежда в Древнем Египте до Нового
царства фактически отсутствовала. Лишь
в период Нового царства появились ее новые
типы, призванные закрыть верхнюю часть туловища: калазирис (используемый и женщинами
в несколько отличной модификации), нарамник
и плащ-покрывало [12, 17–19]. Они имели разные
способы драпирования, соответственно образовывались несколько отличающиеся модели
этой формы одежды, что зависело от социального статуса, поскольку классовая дифференциация в Египте была чрезвычайно ярко выражена.
Разумеется, наиболее разнообразен был костюм
фараона.
Несколько отличались в стране Кемет одеяния
жреца. Прежде всего благодаря использованию
шкур животных (преимущественно леопардов),
часто со свисающим бычьим хвостом, символизирующим силу и плодородие. Те же элементы
включались и в костюм фараона, который имел
статус верховного жреца.
Орнаментация костюма египтянина отличалась лаконичностью, стилизацией в зависимости
от смыслового наполнения. Использовались как
геометрические, так и растительные орнаменты,
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однако все они характеризовались высокой степенью стилизации. Были распространены мотивы
лотоса (как бутона, так и полураскрывшегося или
полностью распустившегося цветка), папируса,
изображения священного скарабея, символы
джед и анх (ключ Нила), око Гора и т. д. В орнаментике преобладали локальные цвета, без растяжек и полутонов.
Для женщин наиболее популярным стал
калазирис, подобие узкой юбки, которая также
варьировалась в длине, ширине, использовании
поясов разной длины и способов декоративной
отделки. У знатных египтянок грудь оставалась
обнаженной в том случае, если речь шла о верховных жрицах, в других ситуациях женщины
чаще прикрывали верхнюю часть тела, нежели
мужчины, прибегая к разным типам накидок
и варьируя их многими способами драпирования тканей. Калазирисы могли создаваться
из орнаментированной ткани, имитирующей,
например, рыболовную сеть, или покрываться
чешуйками, перьями птиц — такие типы орнамента уже были распространены в эпоху Нового
царства [2, 61].
Основное отличие женского костюма
в Древнем Египте — верхний пояс. Женщины
обматывали им стан дважды, при этом концы
пояса спускались довольно низко [12, 23]. Этот
элемент одежды рассматривается, скорее, как
украшение. Так же можно расценивать и большие круглые воротники, которые носили как
мужчины, так и женщины — скорее, как аксессуар, чем как функциональный элемент костюма
(кроме рабов). На рис. 1 хорошо просматривается как мужской схенти (на Анубисе — в два
слоя), женский калазирис (с ярко выраженными длинными концами пояса), так и воротники, украшающие шеи персонажей и мужского,
и женского пола.
Особым разнообразием в Древнем Египте
не отличалась и обувь. Основным ее типом как

у мужчин, так и у женщин были сандалии, изготавливаемые из кожи или материалов растительного происхождения — папируса, пальмы,
тростника. Разумеется, до наших дней примеры
таких изделий сохраниться не могли, и на сегодня
их осталось в мировых музейных собраниях
крайне мало. Конструкцию обуви, как и основные
формы одежды, мы можем наблюдать также благодаря монументальной живописи и скульптуре
(рис. 1).
К элементам, подчеркивающим как возрастную, так и социальную категорию, относятся
и головные уборы.
До сих пор можно найти разночтения в сведениях о ношении египтянами париков. Давно
известно, что жители Древнего Египта, прежде
всего знатные, брили головы наголо. Упоминания
об этом можно встретить еще в истории Древнего
царства. Но также мы находим сведения и о том,
что в это время стали носить и парики. Это
видно и по росписям, и по произведениям ваяния. Однако и сегодня можно найти упоминания о том, что парики начали распространяться
только в Среднем царстве [12], а иногда даже
позже — в Новом царстве [2, 14]. Однако более
раннее появление этого головного убора видно
благодаря изображениям еще Древнего царства,
например в образе знаменитой царевны Нофрет
(рис. 2), который удачно подчеркивает также
и основной белый цвет одежды, и наличие богатого воротника как детали образа знатной египтянки.

Рис. 1. Росписи гробницы Тутанхамона.
Древний Египет. II пол. Нового царства

Рис. 2. Царевич Рахотеп и царевна Нофрет.
Древний Египет. Древнее царство
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Рис. 3. Клафт фараона с двойным уреем

В эпоху Нового царства парики стали просто
более разнообразными по типам причесок и реагирующими на модные тенденции. Для фиксации
формы они покрывались сверху воском. Также
на парик могли надевать дополнительные элементы, украшения для волос, более свойственные
для женщин, как-то: ободок в виде тесьмы, лента
с орнаментальными деталями, диадема.
Признаком принадлежности к определенному социальному слою являлся «локон юности». Этот локон, сплетенный в косичку, носили
египетские юноши — представители царской
семьи — до достижения ими совершеннолетия.
Одни исследователи утверждают, что его оставляли на гладко выбритой голове с левой стороны [12], другие — с правой [3]. Можно встретить и упоминания о том, что «локон юности»
носили и царевны, однако у них он был длиннее.
Головные уборы древних египтян принадлежат
к тем элементам костюма, которые ярче, нежели
все прочие, определяют социальный статус своих
владельцев. В древности в повседневной жизни
их не носили вовсе, но уже с периода Древнего
царства был в ходу клафт. Это полосатый плат,
повязываемый на голову определенным образом,
со свисающими на грудь концами, сзади перехваченный в своего рода узел-косичку (рис. 3).
У фараона и членов его семьи клафт на лбу украшался уреем.
Головные уборы фараонов и цариц бы
ли
гораздо разнообразнее. Существовало несколько
типов корон, каждая из которых соответствовала или Верхнему (белая), или же Нижнему
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(красная) Египту; соединенными, вставленными
одна в другую, их носили в периоды единства
государства [3, 18–19; 12, 16]. Корона Верхнего
Египта называлась хеджет, Нижнего — дешрет,
соединенная — пшент. Знаменитая статуэтка
Тутанхамона на черной пантере представляет
царя в короне Верхнего Египта (рис. 4), не менее
известная его же статуэтка на ладье демонстрирует правителя в короне Нижнего Египта
(рис. 5).
В особых случаях (празднования, отправления культа, свершения ритуалов) фараон надевал
т. н. атеф, который в цветовом решении сочетал
и белый, и красный элементы.
Еще более разнообразны были головные
уборы цариц. Они носились крайне редко
и появились в большинстве своем при Эхнатоне,
но, войдя в употребление, стали поражать вычурностью форм. Среди наиболее любопытных
можно наблюдать подобие шлема в виде коршуна
с распростертыми крыльями, увенчанное сложным уреем. Так выглядит, например, головной
убор царицы Нефертари на одной из росписей
эпохи Нового царства (рис. 6). В качестве живописного, но весьма временного элемента женщины любили украшать прическу живыми цветами, часто лотосами, розовыми или белыми,
священными в стране Кемет.
Головные уборы женщин украшались и полосками ткани, тесемками, лентами, металлическими (из разных металлов) ободками, некими
подобиями диадем, которые не только украшали
волосы, но и служили подспорьем для парика,
неким средством фиксации его элементов.
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Рис. 4. Статуэтка Тутанхамона в короне Верхнего Египта.
Древний Египет. II пол. Нового царства

Рис. 5. Статуэтка Тутанхамона в короне Нижнего Египта.
Древний Египет. II пол. Нового царства

Рис. 6. Царица Нефертари в парадном головном уборе. Росписи гробницы Нефертари.
Древний Египет. II пол. Нового царства
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Облик древнего египтянина значительно
дополнялся при помощи тех средств, которые
впоследствии получат французское название
«макияж» (maquillage) или более часто применяемое ныне американское «мэйкап» (makeup).
Искусство украшать лицо при помощи цвета —
традиция очень давняя, бытовавшая во многих
культурах, а у египтян имевшая и свою символику. Они прибегали к этим средствам довольно
активно, причем и мужчины, и женщины подкрашивали губы, брови, глаза.
Если то, что в современной косметике называется пудрой и румянами, не имело особого распространения, то подчеркивание глаз, бровей
и подцвечивание губ у египтян было достаточно
популярно (рис. 6), особенно у женщин, хотя
этим не гнушались и мужчины. Глаза подводили
специфическими черными, темно-зелеными или
темно-синими толстыми линиями, традиция
использования которых может прослеживаться
даже в современном макияже: женщины в ХХ —
начале ХХІ в. нередко применяли при нанесении
макияжа на веки т. н. стрелки, напоминающие
тот самый принцип миндалевидной формы глаза
древних египтянок. Мода на этот элемент периодически возвращается.
Если говорить о цвете кожи как таковом,
то стоит упомянуть и о том, что, согласно канону,
при изображении мужского тела его показывали
цветом красной охры, тогда как женское изображали более светлым, имеющим оттенок желтой
охры.
Культура использования запахов в Древнем
Египте тоже была на высоком уровне. Для благовоний делались специальные сосуды, ароматы
активно использовались как в личных целях, так
и для проведения ритуалов, где, разумеется, каждый запах имел свое предназначение и семантику.
Для изготовления средств «парфюмерии» и макияжа того времени использовались исключительно
растительные компоненты и средства животного
происхождения.
Одним из наиболее известных древних средств
сохранить приятный запах в течение дня было
применение т. н. ароматического конуса, который
крепился на парик на макушке. Этот элемент прически изготавливался из жира, смешанного с благовониями. Под воздействием палящих лучей
солнца эта смесь таяла, стекая по волосам и распространяя вокруг владелицы приятный запах.
Эстетика данного способа остается под вопросом,
поскольку весьма спорно можно воспринимать
стекающий по прядям парика жир, однако отношение к этому в Древнем Египте весьма отличалось от нынешнего, и благоухание этой субстанции ставилось на первое место. Использование
цветов в древнеегипетской «парфюмерии»
для изготовления благовоний иногда подвергают сомнению, хотя в то же время встречаются
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упоминания о лотосе, добавляемом в то или иное
средство.
Так, несмотря на всю специфику костюма,
применения косметических и «парфюмерных»
средств, образ жителя страны Кемет нельзя
назвать ярким и выразительным. Причины этого
заключаются в особенностях жаркого и сухого
климата, не позволяющего разнообразить одежду
и обувь, а также в технических возможностях для
их изготовления, еще довольно ограниченных
в ту эпоху. Однако сработал компенсаторный
механизм, и сегодня облик древнего египтянина
или египтянки эпохи фараонов можно назвать
одним из наиболее роскошных за мировую историю.
Это стало возможным благодаря богатейшему
разнообразию аксессуаров. Именно их широчайший спектр сделал возможным легко подчерк
нуть социальный статус, возрастную категорию.
Конечно, изучать произведения декоративноприкладного искусства, к которым относится
весь ряд аксессуаров костюма древнего египтянина, нужно с учетом того, что сохранилось
далеко не все. Однако дошедшего до наших дней
достаточно для составления довольно полной
картины.
Ювелирное искусство в Древнем Египте
было представлено довольно широко, несмотря
на то, что большинство гробниц разграблено
еще до начала научного изучения египетского
искусства. Самые богатые коллекции древнеегипетских украшений хранятся в египетских (Каир
и Александрия) и французских (Париж) музеях.
Анализируя те или иные предметы, которые мы
можем видеть сегодня, важно помнить о том, что
львиная их доля, которая сохранилась в гробницах или на стенах усыпальниц, в росписях,
в реальной жизни не использовалась. Дошедшие
до наших дней произведения ювелирного искусства большей частью ритуальные, создаваемые
в погребальных целях, сопровождавшие знать
в мир иной. Этим объясняется их чрезвычайная роскошь и богатство. Однако, не принимая
во внимание материал, с их помощью можно
составить представление о формах, декоре украшений разных групп, которые использовались
в реальной жизни. Разумеется, Древний Египет
знал много групп тех изделий, которые категориально относятся к ювелирному искусству (мебель,
предметы быта — опахала, посуда, зеркала, ларцы,
даже ритуальная обувь), однако рамки данной
статьи предполагают освещение лишь тех из них,
которые классифицируются как группы личных
украшений.
Египтяне предпочитали массивные, крупные
вещи, поэтому среди носимых украшений преобладали шейные (воротники, подвески, ожерелья, бусы), хотя активно носились и украшения для рук (браслеты, кольца, перстни), головы
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Рис. 7. Диадема с уреем
царевны Сат-ХатхорИунит. 1800 г. до н. э.

Рис. 8. Головной убор царицы. 1504–1450 гг. до н. э.

(серьги, диадемы). Украшения удачно подчеркивали статус как формой (некоторые знаки отличия
полагалось носить лишь фараону), так и применяемыми материалами. Ряд символов, использовавшихся при создании украшений, также полагалось
носить лишь представителю царского достоинства. Самыми популярными из них стали хекет
и нехеху — жезл и плеть — знаки власти фараона.
Их происхождение доподлинно неизвестно, скорее всего, они имеют пастушеские корни. Однако
именно по наличию этих артефактов в руках,
скрещенных на груди, легко прочитывается обладатель царского достоинства в Египте. Такую
же особенность имеет и урей. Подобие диадем
с уреем носили и цари, и их супруги, на лбу бога
или богини также можно увидеть уреи разной
сложности. Это были изображения в виде головы
очковой кобры с раскрытым капюшоном или
соколиной головы бога Гора, им украшали золотые ленты, полосы листового золота или золотые
ободки, которые могли надеваться сверху парика,
клафта или короны. Также урей, кроме символа
власти фараона, выполнял еще и функцию свое
образного оберега. Царское достоинство подчеркивала и надеваемая искусственная борода разной
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ширины и длины, которую носила даже единственная в истории Древнего Египта женщина-фараон
Хатшепсут, стремясь всеми традиционными атрибутами доказать и вбить в подсознание египтян
законность своего правления в период регентства
при малолетнем фараоне Тутмосе III.
Группа украшений для головы была довольно
разнообразна. Это были и диадемы (часто в виде
лент с орнаментикой, нередко — цветной) (рис. 7),
и более сложные уборы, как, например, головной
убор царицы, датируемый пр. 1504–1450 гг. до н. э.
(рис. 8), надеваемый на волосы так, что каждый
сектор подчеркивался лентой, украшенной золотыми кружочками-монетами с активным вкрап
лением красного цвета.
Создавалось
множество
типов
серег.
Украшения для ушей в Египте были мощными
и тяжелыми, облегчались они только с течением
времени, с изменением стилистики, связанной
с появлением влияния иноземных традиций
и новых техник обработки металла и ювелирных
камней, усовершенствованием технологии их
изготовления.
Поэтому серьги или браслеты, например времен Клеопатры, т. е. уже римского владычества,
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Рис. 9–10. Серьги. Древний Египет. Поздний период

намного легче и несколько изящнее ранних изделий, хотя традиционная мощность все же не уходит окончательно — страна Кемет была консервативна во всех формах искусства.
Египет эпохи фараонов знал преимущественно весомые, довольно грубые по силуэту
изделия, при этом поражавшие своей роскошью
и качеством исполнения. Основным металлом
в Древнем Египте для создания ювелирных изделий было золото, хотя применялись и бронза,
и серебро. Последнее использовалось очень редко,
поскольку было только привозным, поэтому стоило намного дороже золота, как и обычное железо,
тоже очень высоко ценившееся. Среди наиболее
часто употребляемых камней бытовали поделочные камни первого порядка (яшма, нефрит),
ювелирно-поделочные камни второй группы
первого (малахит), второго (обсидиан), третьего
(бирюза, сердолик) порядков, реже — драгоценные камни первого (изумруд) или второго (аметист) порядков. К еще одному самоцвету первого
порядка, жемчугу, в Египте относились довольно
осторожно. В некоторых источниках даже можно
встретить упоминания, мол, древнеегипетские мастера не знали ни изумруда, ни жемчуга
вообще, и лишь в эпоху Клеопатры, т. е. уже после
завоевания Египта Римом, жемчуг демонстрировал мощь царицы, служа индикатором ее богатства. Общеизвестны красочные и многократно
приукрашенные рассказы о жемчужинах редкой
красоты и огромного размера, растворяемых
Клеопатрой в уксусном составе и выпиваемых
на глазах солдат Марка Антония. На самом деле
жемчуг был известен в Египте и гораздо раньше,
в эпоху фараонов, хотя и применялся действительно редко — есть упоминания о том, что существовал запрет носить украшения с ним кому бы
то ни было, кроме царской семьи [4, 136].
Для носителей более низкого статуса в обществе использовали фаянс, стекло, цветные
пасты, имитировавшие камни. Но при всем
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Рис. 11. Серьги.
Древний Египет.
III–II вв. до н. э.

Рис. 12. Серьги.
Древний Египет.
Поздний период

многообразии применяемых ювелирных камней
их все объединяет одно свойство — они непрозрачны, что придает изделиям особый характер. Ни скани, ни эмали египтяне еще не знали,
однако использовали технику, которая напоминает по
явившуюся гораздо позже перегородчатую холодную эмаль — с применением кусочков смальты, укладываемых между свитыми
в некое подобие жгута проволочками. Поэтому
нужно быть осторожным с применением термина
«эмаль» в контексте разговора о древнеегипетской ювелирной полихромии. С учетом отсутствия серьезной научной литературы по истории
ювелирного искусства пробел пытаются восполнить электронные ресурсы, во многих из которых
нередко можно встретить сведения о египетских
«эмалях».
Египтяне знали несколько техник обработки
металла, среди которых были и гравировка,
и ковка, и чеканка, но основным считается т. н.
«стиль золотого листа», при котором золото раскатывалось в тонкий лист [9, 26]. Также известны
изделия, изготовленные из золота при помощи
литья, — они выглядят более весомыми и массивными. В этой технике предпочитали делать погребальные маски [9, 27].
Украшения древних египтян были известны
своей полихромией: цветные пасты, кусочки
стекла, поделочные и драгоценные камни создавали очень пеструю, красочную общую картину.
Украшения для ушей — прежде всего серьги —
представляли собой висячие формы с частым
использованием священной символики, с преобладанием мотивов лотоса, папируса, скарабея,
бога Гора, популярны были анх, джет. Поскольку
они были очень тяжелыми, то имели довольно
специфичное крепление — по принципу гвоздиков, т. е. фиксировались в ухе с обеих сторон
мочки (рис. 9–10).
Вероятно, серьги вошли в моду довольно
поздно, уже к Новому царству, а к позднему
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Рис.13. Ожерелья. Древний
Египет. Сер. XIV в. до н. э.

Рис. 14. Ожерелье-воротник.
Древний Египет. Новое царство

периоду их силуэт стал не менее сложным,
но более облегченным, стремящимся к большему изяществу форм; начинают использоваться
и новые камни (например, гранат), более простой,
легкий замок в виде обычного крючка (рис. 11–12).
Любопытно, что такие украшения носили как
женщины, так и мужчины, поэтому ранняя тяжеловесность не была ущербной, а часто лишь подчеркивала мощность силуэта мужчины, его статус.
Встречались и изделия, в которых были
использованы
более
простые
материалы
и мотивы декора, практически лишенные обязывающей смысловой нагрузки. Такие украшения
предназначались для представителей иных социальных слоев, которые не могли позволить себе
тяжеловесность золота и лазурита или изумруда
и, уж тем более, не имели права на атрибуты царской власти.
Те же тенденции можно наблюдать и в очень
обширном корпусе шейных украшений. В сохранившихся до наших дней образцах, принадлежащих преимущественно к Новому и Позднему царствам, легко проследить эволюцию стилистики,
трансформацию формы и декора. Для удобства анализа их условно разделяют на группы.
Таким образом, типологию шейных украшений
страны Кемет позднего периода можно изучать,
ориентируясь на технологию их изготовления
либо используя подход, основанный на колористике.
Одна группа шейных изделий полихромна,
с активным применением драгоценных и поделочных камней (рис. 13–14), вторая — монохромна,
при их изготовлении использовались либо
чеканка, либо ковка, но без вкраплений цветов,
без использования ювелирных вставок, что делает
их более легкими, даже несколько графичными
и стремящимися к изяществу и лаконичности.
Украшения первой группы часто представляют
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Рис. 15. Ожерелье.
Древний Египет.
Новое царство

Рис. 16. Ожерелье
из фаянса.
Древний Египет.
Ок. 1400 г. до н. э.

собой воротники, тяжелые ожерелья с противовесами, однако сдедует помнить о том, что многие
из них — ритуальные, найденные в погребениях
(рис. 13), в реальной жизни носились все же более
облегченные варианты.
Шейные ожерелья, воротники (рис. 14), как
и серьги, часто украшались изображениями скарабея, а также уреями, однако более частыми
стали мотивы священного сокола Гора с распростертыми крыльями, нередко с крыльями изображался и обожествляемый скарабей, активно
эксплуатировался и мотив священной ладьи
бога солнца Ра, в которую в большинстве случаев
помещался солнечный диск. Для скарабея преимущественно использовались лазурит, бирюза,
хотя встречались скарабеи и из нефрита, сердолика, хризопраза.
Все символы, которые украшают изделия, обладают высокой степенью стилизации, любой их них
доводится до знаковости. Известны также украшения с исключительно растительным орнаментом,
лишенные священной символики и царской атрибутики или с очень ограниченным ее применением.
Это могли быть те изделия, которые носились
египтянами при жизни и изготавливались не для
ритуальных целей (рис. 15) или же не в группе
украшений для головы. Это бусы, ожерелья со стилизованными лотосами и папирусами из фаянса,
бусин, стекла, которые чаще предназначались для
иных социальных прослоек (рис. 16).
Вторая группа шейных украшений практически лишена цветных вставок; при их изготовлении
использовался только металл, как правило, золото.
Сюда можно отнести, например, знаменитое,
до сих пор мало известное по природе своих символов, ожерелье царицы Аххотеп (рис. 18), ожерельяворотники, сделанные в «стиле золотого листа»,
основным методом украшения которых является
гравировка (рис. 17). Такие украшения преимущественно еще более плоскостны, геометризированы,
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Рис. 17. Ожерелье-воротник.
Древний Египет. Новое царство

Рис. 18. Ожерелье царицы Аххотеп.
Древний Египет. XVI в. до н. э.

Рис. 19. Браслеты. Древний Египет.
ІІ пол. Нового царства.

Рис. 20. Браслеты Рамзеса ІІ.
Древний Египет.
ІІ пол. Нового царства

Рис. 21. Браслет. Древний Египет.
Новое царство

Рис. 22. Браслеты. Древний Египет.
Нач. ІІІ тыс. до н. э.

лаконичны в силу своей монохромности. Вряд ли
можно предположить, что использование поли
хромии и наличие цветных ювелирных вставок
указывало на статус или позволяло датировать
вещь. Отнюдь. В одной и той же гробнице могли
находиться украшения как полихромные, так
и монохромные, относящиеся к обеим группам,
не знавшие цветных вставок и присутствия камня.
Поэтому, скорее всего, речь шла о пристрастиях,
обращении к тому или иному принципу во имя
разнообразия, следования моде.
То же можно сказать и о группе украшений
для рук — браслетах, кольцах или перстнях, которые также пользовались большой популярностью
в Древнем Египте. Однако эти изделия были практически всегда полихромны, изготавливались
с применением поделочных или драгоценных камней, во всем остальном им были присущи те же
тенденции, что и шейным украшениям или украшениям для головы. Разнообразна была и группа
украшений для рук. Кольца, перстни носились
представителями обоих полов, сюда же можно
отнести и браслеты, но не все. В многообразии
последних тоже можно усмотреть разные группы.
Существовали браслеты для рук и для ног, о гендерном признаке не говорим, поскольку возможен
и вариант унисекс. Эти изделия могли быть как
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простыми, так и сложными. Первые представляли собой просто ободы разной ширины, иногда
выпуклые, иногда плоские, лишенные какого бы
то ни было декора и введения цветов, не украшенные ни гравировкой, ни вставками. Гораздо более
многочисленна группа сложных браслетов, среди
которых также можно выделить два типа — жесткие и мягкие (эластичные). К первому типу относились такие, которые предполагали фиксированную форму, массивность, крупные вставки из чаще
поделочных камней — малахита, лазурита, сердолика (рис. 19–20). Такими были браслеты и Нового
и Позднего царств, встречались они и позже.
Вторая группа предполагала те формы, которые повторяют форму запястья (или локтя,
поскольку носили их на разных участках руки).
Их основа была мягкой, это могли быть наборные
нити из бусин, сделанных из фаянса или поделочных камней, которые располагались в несколько
рядов разных цветов, представляя собой некое
подобие ремешка. Чаще они были отцентрованы
застежкой. Именно она представляла собой смысловой центр композиции. Это мог быть скарабей,
уджат либо плашка с картушью, содержащей имя
владельца или владелицы.
Следует отметить, что и в этой группе украшений были и гораздо более простые, скромные
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Рис. 23. Кольцо
с подвижным
механизмом.
Древний Египет

Рис. 24. Кольца.
Древний Египет

браслеты, изготавливаемые из недорогих материалов, при создании которых преобладали
фаянс и стекло (рис. 21–22). Чаще они принадлежат ко второй группе браслетов, мягких.
Такими были ранние украшения для рук, создаваемые еще до появления более совершенных
техник обработки металлов и ювелирных камней. Такими они будут и впоследствии, но уже
изготовленные для представителей средней
и низшей прослоек общества, тогда как ранние образцы могли принадлежать и царским
семьям.
Кольца украшались теми же драгоценными
и поделочными камнями разных порядков
во всем их разнообразии, причем формы этих
изделий так же поражали своим многообразием.
Интересны вращающиеся кольца, принцип которых будет использоваться многократно в разных
культурах и позднее. Часто они выполняли функцию печаток. Одна из сторон подвижного (приводимого в движение с помощью специфического
крепления) кольца оставлялась плоской и чаще
всего покрывалась текстом, комбинацией иероглифов (рис. 23). Это мог быть как металл, так
и камень, поскольку резьбу по камню древние
египтяне уже применяли.

Рис. 25. Кольцо. Древний Египет

Кольца и перстни изготавливались как полностью из золота, так и с применением ювелирных
вставок. Они также могли быть абсолютно плоскими (рис. 24–25), с иероглифами, функционально
такое изделие могло служить также печаткой.
Наряду с обширными, многочисленными группами украшений изготавливались и другие их
типы, как-то: пряжки, пояса, множество амулетов.
Принципы их декора, как и технология изготовления, были теми же, претерпевали такие же изменения в связи с усовершенствованием технологии.
Таким образом, в силу того, что материалы,
из которых изготавливались одежда и обувь,
большей частью не сохранились, создать представление о них мы можем лишь с помощью тех
изображений, которые дошли до наших времен
преимущественно от Нового царства и позднего
периода. В связи с этим ювелирному искусству
Древнего Египта отводится значительная роль
как в общей системе искусств, так и среди видов
декоративно-прикладного искусства — в частности, оно заполняет лакуны в создании картины
внешнего облика древнего египтянина, а также
его быта и традиций, способствует распознаванию его социального статуса, положения в обществе.
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Уваров Виктор Дмитриевич

К вопросу об изменении имиджа
таписcерии
В статье рассматриваются некоторые исторические этапы изменения имиджа таписсерии.
Показано, как вследствие того, что в течение веков в таписсерии применялись средства стенописи, книжной миниатюры и станковой живописи, произошли изменения в работе картоньера,
которые привели к трансформации имиджа таписсерии с точки зрения качества и стиля изображения.
Ключевые слова: таписсерия, гобелен, шпалера, имидж, стенопись, книжная миниатюра, станковая живопись.
Уваров В.Д.
До питання про зміну іміджу тапісерії
У статті розглянуто деякі історичні етапи зміни іміджу тапісерії. Висвітлено, як унаслідок
того, що протягом століть у тапісерії застосовувалися засоби стінопису, книжкової мініатюри
та станкового живопису, сталися зміни в роботі картоньєра, що привели до трансформування
іміджу тапісерії з точки зору якості та стилю зображення.
Ключові слова: тапісерія, гобелен, шпалера, імідж, стінопис, книжкова мініатюра, станковий
живопис.
Viktor Uwaroff
To the question about the changing of tapestry image
This article discusses some of the historical stages of changing of tapestry image. Due to the fact, that
for centuries tapestry used methods of wall painting, book miniatures and easel painting, the manual
shows how changes in the manner of cartoner provoked the transformation of the image of tapestry
from the point of view of the quality and style image.
Key words: tapestry, image, fine arts, mural painting, book miniature, easel painting.
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скусство настенного ковра — область художественного творчества, уходящего своими
корнями в Древний Египет и получившего широкое распространение в Средневековье. В последние десятилетия ХХ в. это искусство значительно обогатилось новыми средствами выражения,
нетрадиционными приемами формообразования,
новаторским художественно-образным содержанием. Плоскостной настенный ковер превратился в сложное синтетическое произведение, сумевшее выйти из тесных рамок «прикладничества»,
поставив под сомнение представление о том, что
сам текстильный материал не «пригоден» для
создания произведений, подвластных универсальным законам художественного воздействия.
Становится очевидным формирование нового самостоятельного текстильного направления, способного отражать проблемы человеческого бытия
в художественных образах и структурах.
В самом начале исследовательской работы
возник вопрос: как называется данное явление
и существует ли в русском языке понятие, ему
адекватное? Оказалось, что нет, потому что распространенный в нашей литературе термин
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«гобелен» не отражает истинного положения
вещей и не совпадает с давно уже принятой зарубежной терминологией. В настоящее время многие традиционные представления, сложившиеся
в нашем искусствоведении, подвергаются серьезным изменениям под воздействием художественных открытий последних десятилетий, новаторских способов формообразования и новых
техник исполнения. По-разному, порой диаметрально противоположно, высказывается отношение искусствоведов к содержанию понятий
и терминов современного искусства. Очень часто
понятия «жанр», «вид» и «форма» используются
достаточно произвольно, что ведет к утрате точности формулировок и смысла. Поэтому существует настоятельная необходимость в расширении и обновлении категориально-понятийной
системы.
В области текстиля в конце ХХ в. многозначность употребляемых терминов, охватывающих
огромный фактический материал, разнообразие
творческих концепций делали вопрос обозначения художественного объекта крайне сложным и являлись серьезным препятствием для
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проведения полноценного исследования. Этим
и была вызвана настоятельная необходимость
введения в наш научный обиход нового термина
«таписсерия» как единого международного понятия в искусстве текстиля, ранее не нашедшего
должного места в работах российских искусствоведов. Термин «таписсерия» был введен автором в научный обиход в статье, опубликованной
в 1991 г., и активно использовался в дальнейших
исследованиях [2–4].
Вследствие того, что новый термин «таписсерия» не упраздняет, а только уточняет области
применения таких слов, как «шпалера» и «гобелен», рассмотрим его более подробно.
Исторически сложилось так, что в русском
языке старинные безворсовые ковры назывались
шпалерами. Этот термин происходит от немецкого „Spalier“ (ряд, шеренга). Отсюда — «шпалеры
из войск почетного караула», «яблони в шпалерах» и «шпалерная развеска картин». В немецком же языке для обозначения ковров этот термин не применяется. В западной терминологии
под французскими гобеленами понимают изделия, изготовленные на мануфактуре Гобеленов
в Париже (Manufacture des Gobelins), ковры,
происходящие из других мест, носят название
«таписсерия» (от латин. tapis — ковер). В этой
связи представляется необходимым ограничить
область терминологических понятий более адекватными рамками. Поскольку термин «шпалера»
употребляется только в русскоязычном обиходе,
а в других странах не применяется, предпочтительнее закрепить за ним обозначение только старинных ковров, кроме, естественно, продукции
мануфактуры Гобеленов. Вследствие того, что под
гобеленами во многих странах понимают классическую таписсерию (хотя существует различие в коврах, сотканных в Париже и в Обюссоне,
на горизонтальных и вертикальных станках),
было бы правомерно под термином «гобелен»
закрепить обозначение только одной из разновидностей таписсерии: плоскостной безворсовый
настенный ковер, выполненный в технике гладкого ткачества.
Во Франции, Англии, Бельгии, Швейцарии,
США и в других странах давно уже принят для
обозначения искусства ковра в качестве основного
термин «таписсерия» (фр. tapisserie, англ. tapestry,
исп. tapisseria). В ХХ в. таписсерия в результате
бурного развития обогатилась новыми разновидностями. Появились объемно-пространственная,
экспериментальная таписсерия и текстильная
миниатюра. Так, термин «таписсерия» обозначает вид творчества, он шире понятия «гобелен».
В плане смысловой нагрузки в русском языке ему
наиболее соответствует понятие «ковроделие».
Но в силу того, что значительно укрепились контакты с зарубежными коллегами, а также в целях
унификации предпочтительнее ввести и в наш
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научный обиход ставший международным термин «таписсерия». Он отличается и от более
широкого понятия «искусство текстиля» (fiber
arts), которое включает в себя и художественную
роспись, и художественное проектирование изделий промышленного производства, и моделирование костюма и т. п.
Для обозначения художников — авторов
таписсерий вводится понятие «таписcьер», что
позволяет более точно охарактеризовать область
профессиональной деятельности.
Целью данной работы является исследование
исторических этапов изменения имиджа, опыта
классификации объектов и формообразующих
методов авторской таписсерии. Теоретические
положения исследования представляют собой
основу для разработки адекватных критериев
оценки и атрибуции конкретных произведений
текстильного искусства и создания научных концепций выставочной деятельности. Это систематизаторская работа в области таписсерии, прокладывающая путь для других исследователей.
Характерной чертой современного мышления
является переосмысление художественных приемов и эстетических представлений прошлого.
Обращение к корням, истокам искусства таписсерии, закономерностям многовекового развития ее имиджа позволяет лучше понять и многие
современные процессы.
Самые ранние образцы таписсерийного ткачества на нашей планете были созданы в Перу
в 2500 г. до н. э. Археологические данные позволяют говорить об очень высоком уровне технического мастерства древних ткачей. Искусство
таписсерии было известно и в Древнем Египте.
Тканые изображения, найденные в гробнице
фараона Тутмоса IV, относятся ко времени Нового
царства (XVI–XI вв. до н. э.). На одной из фресок
в Бени-Хассане, датируемой X в. до Р.Х., представлен весь процесс ткацкого ремесла, идентичного
тому, который известен сегодня. Расцвет искусства коптов (к. IV — нач. VII в.) подарил нам
миниатюрные текстильные панно с христианской
тематикой.
В Азии самыми древними из найденных текстильных изображений были декоративные
мотивы на китайских тканях из натуральных шелковых нитей. Орнаментация была выполнена способом узорчатого ткачества, следовательно, более
двух с половиной тысячелетий назад в Китае уже
существовал значительно усовершенствованный
ткацкий станок. Описания узорных многоцветных тканей приводятся также в литературных
памятниках XII–IX вв. до н. э. О том, что китайские мастера работали в технике, подобной технике таписсерии, свидетельствуют ткани, найденные в захоронениях китайских императоров
эпохи Хань? и шелковые ковровые панно «кэсы»
эпохи Сун (X–XIII вв.).
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Изображения, донесенные до нас первыми
в западноевропейской культуре таписсериями,
не вызывают впечатления пышности и царственности и не являются свидетельством роскоши.
Таписсерия зарождалась в Европе за стенами
тихих монастырей, под сводами романской архитектуры во времена крестовых походов. Это были
произведения, исполненные терпения и набожности, предназначавшиеся для орнаментации
Божьего Дома. Мы не знаем, как проникла техника
таписсерийного ткачества в Западную Европу
и под влиянием какой системы переплетений
нитей были сотканы первые ковры. Существует
версия о том, что арабы принесли технику таписсерии в Европу во время своих военных походов,
а затем она проникла во Францию через мавританскую Испанию. Согласно другой версии, крестоносцы привезли ее с Ближнего Востока. Гипотеза
о том, что освободители Гроба Господня возвращались на родину с характерными образцами
художественного ткачества, давшими импульс
к развитию этого искусства в Западной Европе,
достаточно убедительна, однако ничем не подтверждена. Века скрывают от нас эту тайну.
Самые ранние христианские таписсерии
были сотканы в Германии в XI–XIII вв. Первым
образцом западноевропейского ковроткачества
был настенный ковер «Святой Гереон», созданный в Кельне. Существуют разные версии его
происхождения. Согласно одной из них, ковер
создали немецкие мастера под влиянием традиций Востока, которое сказалось и на творческом
замысле, и на образном строе таписсерии. Однако
существует и другая версия: ковер — подлинно
восточный, т. к. его центральный декоративный
мотив — «вкомпонованный» в медальон сказочный бык с грифоном, сидящим на его спине, —
характерен для эпохи Сасанидов. Какими путями
образец сасанидского ткачества мог достичь
берегов Рейна? Кроме того, орнамент на фоне
и в бордюре ковра носит чисто западноевропейский характер и напоминает книжную иллюстрацию XI в. Это обстоятельство позволяет считать
ковер «Святой Гереон» одним из первых примеров западного ткачества. Среди других произведений этой эпохи назовем фрагменты ковров
серии «Сокровище» из кафедрального собора
в Хальберштадте — деталь таписсерии с изображениями Авраама и архангела Михаила (1150 г.),
ковер «Апостолы» (1175 г.), который располагался
позади скамей церковного клира и представлял
собой тканую полосу высотой 1 м и длиной 9 м.
Названные ковры выполнены в стилистике
романской стенописи, о чем свидетельствует
сходство средств выражения таписсерии со средствами изобразительного языка фресковой живописи этого времени. Проводя процедуру типологизации, мы обозначаем этот этап развития
имиджа таписсерии как «таписсерия — романская
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стенопись». Характерной чертой романских фресок является чистота и логичность, наличие
линейных контуров, плоскостной трактовки пространства и материальной плотности цвета.
Сравнение монументальных росписей, например фресок дворца Папы Климента VI в Авиньоне,
и многочисленных таписсерий позволяет сделать
вывод об их стилистическом сходстве, о влиянии одних художественных форм на другие как
в плане живописных приемов, так и в сюжетнотематическом аспекте, что объясняется, на наш
взгляд, тем, что они выполняли идентичные
функции в интерьере.
Кроме связи с монументальной живописью,
прослеживается общность таписсерий с произведениями художников, которые создавали узоры
для ювелиров, резчиков по дереву и витражистов.
Так, в композиции и в стиле «базельских таписсерий» заметно значительное стилистическое
сходство с творчеством рейнских мастеров гравюры.
Композиционные приемы деления плоскости таписсерии на отдельные сцены при помощи
узорных колонок заимствованы из арсенала приемов темперной и масляной живописи католических алтарей соборов Гента, Кельна, Нюрнберга
и др. Об этом свидетельствуют результаты сравнения таписсерии с живописным панно Жака Даре
«Сретение», выполненным на дереве масляными
красками. В сюжетах настенных ковров в основном превалировала информационно-повествовательная тематика. В средневековых таписсериях
преобладали ковры с религиозным содержанием,
на них воспроизводились сцены из жития святых, библейские и евангельские легенды. Помимо
этого, мы встречаем таписсерии с изображениями «дикарей» и «дикарок», например, сотканная
в районе Высокого Рейна в нач. XV в. композиция «Дикарь с единорогом», а также композиция
«Дикари во дворце любви» (Страсбург, 1420 г.).
Образы диких или лесных людей олицетворяют
заблудшие человеческие души, обуреваемые
злыми и добрыми страстями.
Восточная по происхождению техника ткачества была адаптирована немецкими мастерами
к местным условиям, разработана иконография
настенных ковров, определены их роль и место
в религиозном культе. В таписсериях в точности
копировались изобразительные приемы и композиционные схемы романской стенописи, а также
немецкой и нидерландской алтарной живописи.
Характерной чертой этих ковров является распластанность композиции, разномасштабность
фигур и обильная орнаментация.
Таписсерии ткались на горизонтальных или
вертикальных станках из льняных, хлопчатобумажных, некрашенных, крученых нитей в качестве основы и шерстяных, шелковых, окрашенных в разные цвета или обвитых металлической
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проволокой нитей в качестве утка. Технология
таписсерийного ткачества базируется на модификации простейшего полотняного ткацкого
переплетения, которая называется уточный репс
(с фр. reps — рубчатая плотная ткань). При репсовом переплетении нити основы полностью
перекрываются нитями утка, а вследствие разной толщины нитей утка и основы поверхность
ткани приобретает шероховатую рубчатую текстуру. Технология ручного ткачества во многом
определяет специфику декоративной природы
таписсерии. Это бесконечные вариации цвета,
затейливая игра текстур и фактур, светотеневые переходы: шерсть, обладающая способностью поглощать цвет, приглушает цветовые тона,
а шелк, наоборот, высвечивает каждый цветовой нюанс. Возникают эффекты, характерные
для византийских мозаик, в которых кусочки
смальты создают живое мерцание красочной
поверхности. Подобные визуальные впечатления
возникают и в таписсерии, в частности, благодаря
ребристости текстуры, расположению уточных
нитей под углом к поверхности ткани, использованию таких специфических ткацких приемов,
как реле, гампаж, крапотаж и др.
Начиная со времен готики центрами производства настенных ковров в Европе были
Париж, Аррас, позднее Турне. До наших дней
полностью неповрежденными дошли таписсерии, созданные не ранее XIV в. Именно с этого
времени настенные ковры увеличиваются в размерах. Их стилистические особенности позволяют определить место изготовления. В Париже
и Аррасе работали крупные ткацкие мастерские,
ателье поменьше находились в Турне, еще более
мелкие — в Брабанте и Фландрии. В Швейцарии
и Германии встречались также маленькие кустарные мастерские, изготовлявшие настенные обои
в виде полос и небольшие ковры для местных
заказчиков. Невозможно узнать, каким образом и почему кустарное ремесло превратилось
в разновидность производства и им заинтересовались коммерческие организации, а также как
сакраментальный орнамент стал использоваться
для украшения жилых интерьеров.
Однако твердо установлено, что среди предметов роскоши знатных семейств сначала редко,
потом все чаще стали встречаться произведения художественного ткачества. Первоначально
таписсерии помещали в спальных комнатах
над кроватью под балдахином, затем стены полностью стали драпироваться. Яркими и красочными таписсериями украшали парадные залы
дворцов и городских ратуш. Заменяя настенные
росписи, они придавали средневековому интерьеру праздничный вид. Нередко таписсериями
перегораживали большие помещения, используя
их в качестве раздвижных, крепящихся на кольцах завес. Таписсерии сопровождали знатных
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людей во время путешествий, так как ими можно
было украсить и утеплить здания, выбранные для
ночлега. В походах ими убирали шатры полководцев. Наличие таписсерии в жилом интерьере
являлось знаком богатства и значительности, еще
одним проявлением могущественности владельца.
Церкви тоже не удовлетворялись использованием
мелких изделий: таписсерии стали покрывать
большие поверхности стен соборов и монастырей.
Примером пристального интереса аристократии к настенным коврам может служить такой
факт: в первые десятилетия XIV в. знатная и чрезвычайно состоятельная французская графиня
Мау д’Артуа покупала таписсерии одну за другой.
Так, в 1315 г. в Париже она купила разновидность
настенного ковра — «бестелет», на котором были
изображены животные на обильно декорированном пышной растительностью фоне.
Только к середине XIV в. появляются сложные
композиции с многочисленными человеческими
фигурами, сопровождающиеся тканой полосой
пояснительного текста. Такие таписсерии представляют собой своеобразные исторические хроники в картинах: каждый ковер воспринимается
как новая глава в книге. Многие произведения
таписсерийного ткачества, носящие сугубо нарративный характер, так и назывались — «истории».
Например, «История св. Себальда», «История
Александра», «История св. Петра». В серии таписсерий «История св. Петра» (1460–1462 гг.) особой
художественной ценностью обладает композиция
«Освобождение св. Петра», сотканная по картону
живописца Жака Даре.
Французский король Карл V, герцог
Бургундский Филипп Ле Темерэр (Смелый),
с 1384 г. ставший также графом Фландрии,
Людовик Анжуйский и Жан Берри находились
в числе наиболее почетных клиентов крупнейших парижских производителей ковров
(Николя Батай, Пьер де Бомэтц и Жак Бурдэн).
Конкурентами парижских фабрикантов были
предприниматели из Арраса (Венсан Бурсетт, Уар
Валуа, Коляр д’Оси, Мишель Бернар, Жан Кассе).
Мы употребили понятие «производители ковров», но в данном случае роль этого выражения
несколько менее значима, чем выражения «фабриканты-предприниматели». Последние не только
создают, но и являются владельцами производства. На самом деле, старинные династии Бурсетт
и Валуа известны не только тем, что занимались
таписсьерской деятельностью, но и принадлежностью к самым влиятельным и могущественным
семействам Арраса.
Выдающимся произведением готического
искусства Франции является грандиозный цикл
таписсерий «Анжерский Апокалипсис», созданный
по заказу Людовика I, герцога Анжуйского, около
1380 г. на основе испанской книжной миниатюры.
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Примечательно, что картон для цикла был выполнен тоже миниатюристом Яном Будольфом
из Брюгге. «Откровения Святого Иоанна» соткали
в ателье придворного ткача короля Карла V
Николя Батайя. Поражает грандиозность и все
охватывающая глубина замысла автора таписсерий. Он воплощает в своих образах мощь человека,
носителя добра и света, бесстрашно вступающего
в яростный бой с силами зла.
В XIV в. ковровые композиции повторяли
изобразительную структуру настенных росписей
и частично заменяли фрески в жилых и общественных интерьерах. Как и фрески, они были
связаны с архитектурными формами и масштабами сооружения, его тектоническими членениями, им была свойственна условно-плоскостная
трактовка фигур и пейзажа. В результате того,
что фрески и таписсерии выполняли в интерьере
одни и те же функции, у них сложился единый
изобразительный язык. Этот период развития
имиджа таписсерии можно типологизировать как
«таписсерия — готическая фреска».
Особенно заметно влияние готики на примере
хранящейся в Лувре таписсерии «Предложение
сердца», сотканной в начале XV в. На ней на фоне
идиллического лесного пейзажа изображены две
фигуры: сидящая женщина с соколом на руке и стоящий мужчина, протягивающий ей свое сердце.
Трогательная куртуазная сцена исполнена наивности и целомудрия. В первой четверти XV в. на севере
Европы (место производства установить не удалось) по картону итальянского живописца была
выткана серия «Страсти Христовы» с монументальной по форме и замыслу композицией «Распятие»,
сокровища базилики Сан-Марко в Венеции.
В городах бассейна реки Луары (куда в годы
изнурительной Столетней войны переселились
многие парижские ткачи) зародился особый тип
таписсерий, получивший название «мильфлер»
(с фр. mille fleure — тысяча цветов) благодаря изображению цветов на голубом или иногда розовом
фоне. Исследователь таписсерии В.И. Савицкая
отмечает, что в мильфлерах отразился и по сей

день существующий во Франции обычай украшать улицы во время праздника Тела Христова
занавесями, к которым прикалывают множество
букетиков живых цветов. В подобных таписсериях нетрудно найти и элементы традиционной
народной вышивки [1, 13].
Таписсерия обрела новый имидж: теперь
практически во всех коврах фигурам людей
и архитектуре «аккомпанируют» травы, цветущие кусты с бабочками на бутонах, деревья с птицами на ветвях, усыпанных плодами и цветами,
и многие другие растительные мотивы. Этот этап
развития имиджа мы типологизируем как «таписсерия-мильфлер».
О прямом влиянии на таписсерию смежных видов изобразительного искусства свидетельствует такой пример. В венской библиотеке Альбертина хранится гравюра А. Дюрера
«Турецкая
семья»,
выполненная
около
1496–1497 гг. На ней изображены в восточной
одежде, с тюрбанами на головах бородатый мужчина с луком и стрелами и женщина с ребенком
на руках. При сравнении этой гравюры с таписсерией в стиле «мильфлер» из бостонского Музея
изящных искусств видно, что художник-картоньер полностью повторил работу А. Дюрера,
но добавил фигуру бегущего ребенка и несколько
силуэтов животных. И это не единичный случай:
очень часто фасоны одежды и формы головных
уборов, вытканные на нидерландских таписсериях, заставляют вспомнить относящиеся
к тому времени гравюры и рисунки Г. Гольбейна
и А. Дюрера.
В заключение следует заметить, что в наше
время средневековые таписсерии обычно рассматриваются с точки зрения их художественно-декоративных достоинств, однако для современников
в первую очередь имела значение их повествовательность. Некоторые функции и выразительные
особенности средневековых таписсерий позволяют провести аналогию с функциями иконографии, монументальной живописи и современных
нам средств массовой информации.
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Фарфор у культурі Китаю:
до питання специфіки побутування
У статті висвітлено особливості побутування фарфору в Китаї, розглянуто основні сфери
його «життя» в лоні китайського повсякдення та специфіку сприйняття місцевим населенням.
Виділено основні функції китайського фарфору. Зокрема, особлива увага приділяється проблемі
культуротворчого потенціалу останнього.
Ключові слова: фарфор, Китай, побутування, культуротворчий.
Бех Л.В.
Фарфор в культуре Китая: к вопросу о специфике бытования
В статье показаны особенности бытования фарфора в Китае, рассмотрены его основные
сферы «жизни» в лоне китайской повседневности и специфика восприятия местным населением.
Выделены основные функции китайского фарфора. В частности, особое внимание уделено проблеме культуротворческого потенциала последнего.
Ключевые слова: фарфор, Китай, бытование, культуротворческий.
Liudmyla Bekh
Porcelain in China culture: some observations upon specifics of functioning
The article is devoted to features of the functioning of porcelain in China. The emphasis is on the major fields
of functioning of porcelain in China, its peculiar perception of local population. The paper studies general
function of Chinese porcelain, attention is given to the problem of its cultural and creative potential.
Key words: porcelain, China, functioning, cultural andcreative.
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товарів. Теми «фарфор і дипломатія», «фарфор
і політика» у контексті далекосхідного досвіду
частково торкаються у своїх статтях Д. Джонсон
[10] та Я. Стюарт [13]. Окресленню специфіки
вкорінення та побутування фарфору на теренах
Китаю сприяли також дослідження, які зачіпають
безпосередньо вивчення китайського керамічного мистецтва [2; 8–9; 11–12], а також окремих
питань історії, культури та естетики Серединної
імперії [3–7].
Отже, метою статті є спроба окреслити основні
сфери побутування фарфору на китайських теренах та визначити «смисли», які набував цей матеріал у Піднебесній протягом століть.
Культура Китаю зазнала періодів фарфорової
активізації та спаду, проте їй не була властива така
напруга фарфорового імпульсу, яка дозволила б
якусь добу китайської історії назвати «фарфоровим століттям». Вироби з порцеляни, видозмінюючись, протягом багатьох століть супроводжували повсякденне життя мешканців Піднебесної,
тому для створення об’єктивного образу феномену китайського фарфору його необхідно розглянути в процесі розвитку: від ранніх зразків
до занепаду, що розпочався у ХІХ ст.
Фарфор, зберігаючи зв’язок із давніми керамічними виробами, відігравав роль ритуального
начиння. Як ритуальний матеріал він викори
стовувався в Китаї протягом багатьох століть,
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орцеляна, яка тривалий час була провідним
видом декоративно-прикладного мистецтва Китаю, увібрала в себе тисячолітній досвід
традиції, втіленої в релігійно-філософських концепціях, класичному живописі, каліграфії та поезії. У сучасній ситуації посилення як практичного, так і теоретичного інтересу до культурних
надбань однієї з найдавніших цивілізацій в історії людства, вивчення традиційних видів китайського мистецтва набуває особливої актуальності.
Водночас без усвідомлення специфіки художньої мови та традиційних сфер побутування китайської порцеляни не можливе й фундаментальне дослідження культури західноєвропейського
чи вітчизняного фарфору.
Аналіз останніх наукових публікацій свідчить
про те, що, на жаль, на сьогодні серед низки досліджень феномену китайського фарфору немає
фундаментальних праць, присвячених безпосередньо проблемі його побутування. Питання,
які нас цікавлять, дослідники, якщо й ставлять,
то аналізують побіжно. Так, варто згадати доповідь Т. Арапової «Роман Цао Сюе-циня “Сон
у червоному теремі” як джерело для вивчення
побутування фарфору у Китаї XVIII ст.» [1],
у якій дослідниця розглядає особливості сприйняття та використання фарфору серед заможних верств населення в контексті зростання
інтересу китайського суспільства до іноземних

аж до падіння імперії у 1911 р. Передусім це стосувалося ритуально-церемоніальних виробів.
Поняття ритуалу було одним із центральних
у китайській культурі [5, 597]. Для нас важливим
є розуміння того, що в Китаї зберігалася архаїчна
сакралізація влади імператора, який був посередником між реальним і потойбічним світами, узгоджуючи дії з небесними ритмами і таким чином
гармонізуючи життя Піднебесної. Імператор, іменований «Сином Неба», був головним жерцем
і, згідно з усталеною традицією, участь у ритуалах стала однією з його найважливіших функцій.
Обов’язковими вважалися жертвоприношення
Небу, Землі, Сонцю та Місяцю, для яких зазвичай
призначалися вівтарні посудини архаїчних форм
і регламентованого забарвлення. Так, для вівтаря
Неба, Землі, Сонця і Місяця використовувалися
фарфорові вироби, декоровані монохромною
глазур’ю відповідно блакитного, жовтого, червоного і білого кольорів [8, 77]. Крім того, вироби
жовтого забарвлення посідали почесне місце
при імператорському дворі, де вони викори
стовувалися як ритуальне та офіційне палацове
начиння. Така традиція пов’язана з символічним
навантаженням жовтого кольору, який здавна
був знаком землі й співвідносився з Центром,
що, у свою чергу, сприяло використанню його
для позначення імператорської влади. Ця символіка посилювалася й співзвуччям слів «жовтий»
та «імператор» [13, 322]. Монохромія у фарфорі
часто пов’язувалась із функціонуванням виробів
у галузі сакрального. Так, мінський імператор Чжу
Ді (девіз правління Юнле (1403–1424 рр.) віддавав
перевагу фарфоровим виробам білого кольору,
пов’язаного в буддійській традиції з бодгісаттвою Милосердя (Авалокітешварою). Водночас
плитками з білого фарфору, призначеного для
вшанування пам’яті своїх батьків, Чжу Ді наказав
декорувати легендарну пагоду в Нанкіні. У цьому
разі використовувалася космологічна символіка
білого кольору — маркера Заходу, який співвідносився з процесом завершення, смертю і водночас позначав жалобу. Окрім того, білий колір
асоціювався й з синівською шанобливістю [13,
321]. Саме Нанкінська пагода, вразивши європейців, стала стимулом до створення оригінальних
порцелянових споруд Заходу.
Продукція керамічних центрів, які спеціалізувалися на виготовленні монохромів, призначалася і для оснащення повсякдення. Наприклад,
елітарні прошарки китайського суспільства епохи
Сун також високо цінували монохромні керамічні вироби, витончена краса яких, на відміну
від живописних творів, супроводжувала не окремі
моменти вдумливого споглядання, а саме життя,
повсякдень прикрашаючи оселю. Перебуваючи
у всіх на очах, вони все ж спонукали до інтимного переживання. Зовнішня простота сунського
фарфору представляла для знавців можливість
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«поетапного відкриття та смакування не очевидних, а прихованих якостей предмета, своєрідної
градації витонченості» [11, 317]. Проте доволі
часто монохромний фарфор здавав свої позиції
в межах світського простору, поступаючись місцем розкоші масивних посудин, «які не спонукали до споглядання, але радували око» [11, 318].
У таких умовах останні переважно задовольняли
потреби прихильників старих традицій та іноді
нової загарбницької влади (монголів, маньчжурів), яка, підтримуючи місцеві звичаї, тим самим
намагалася легітимізуватися в очах китайського
населення.
Для усамітнення та відпочинку від міської
суєти у своїх оселях китайці облаштовували невеличкі сади, що підтримували рівновагу між природним та окультуреним простором і втілювали
міський ідеал життя на лоні природи, яка «визнавалась оселею істини та абсолюту, а споглядання
природи вважалося найкращим шляхом пізнання
істини» [2, 89]. Іноді сади безпосередньо вторгалися в інтер’єри будівель, але частіше продовжувалися в пейзажних сувоях, живописі на фарфорі
та кімнатних рослинах. Відповідно в облаштуванні інтер’єрів важливу роль відігравали порцелянові вази для квітів. У період Мін Юань Хундао
навіть опублікував невелику книгу «Історія
ваз» — збірку норм та правил зі складання букетів
і вибору для них відповідних ваз [3, 205].
Роздивляючись живописні сувої та гравюри
того часу, ми помічаємо, що і в зображе
ннях
кабінету вченого, де не було місця зайвим речам,
часто натрапляємо на вази з квітами. Заможні
верстви населення мінського Китаю віддавали
перевагу дорогоцінним антикварним вазам, переважно епохи Сун. Кожен старовинний предмет
не просто засвідчував статус володаря, але й був
стимулом для глибоких міркувань (рис. 1–2).
Так, Дун Цичан у своїх «Роздумах про антикварні речі» (XVII ст.) зазначає, що «звертаючись
до предметів антикваріату, ми досягаємо межі
помислів та бажань. <…> Насолода речами, дося
гнувши своєї межі, обов’язково відкриває нам
принади простоти та скромності, а крайнє збудження раптово приводить до чистоти та спокою
духу. <…> Радість зустрічі зі стародавніми людьми
ладна пом’якшити серце та укріпити розм’яклий
дух. Ось чому той, хто тішиться антикварними
речами, може зцілитися від недугів та подовжити
свої роки» [6, 459–460]. Представники заможних
верств населення прагнули оточити себе вишуканими знаками «величного минулого», що осявали
повсякдення їхніх власників віковою мудрістю
предків. Незмінність високого статусу антикваріату, захоплення яким розпочалося ще за часів
Сун, засвідчує і роман Цао Сюециня «Сон у червоному теремі», влучно названий енциклопедією
китайського побуту XVIII ст. На сторінках цього
твору автор неодноразово згадує старовинний
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Рис. 1. Ваза мейпін. 1465–1487 рр.

фарфор періодів Сун та Мін, не акцентуючи уваги
на сучасних порцелянових виробах [1, 182–183].
Таким чином, у контексті колекціонування фарфорові вироби набувають самоцінності як пре
дмети мистецтва, транслятори традиції та маркери часу.
Предмети з порцеляни використовувалися
безпосередньо у побуті, але, сповідуючи головний
девіз китайської традиції — «дух та побут» [4, 226],
вони завжди вказували на щось більше, виконуючи ще одну напрочуд важливу функцію, — розширення меж сприйняття повсякдення. У пре
дметах не було випадкових деталей, важливою
була і форма, і завжди символічний декор, і розміщення в інтер’єрі, й саме співвідношення предметів між собою. Внутрішнє оздоблення будинку, як
і простір саду, мало втілювати ідею метаморфізму
буття, тож рухливі предмети були дуже важливими: їх переставляли, «оновлювали» за допомогою деталей (наприклад, вази декорували квітами
відповідно до пори року), таким чином змінюючи
зовнішню, а заразом і внутрішню символічну
структуру приміщення.
Власне, асортимент «інтер’єрних» речей
був доволі широким: вази, курильниці, письмове приладдя, настільні екрани, подушки тощо
(рис. 3–7). З порцеляни виготовляли також доволі
масивні предмети, такі як табурети або акваріуми.
Водночас фарфорові кахлі використовувалися
для оздоблення підлоги, а також стін та дахів архітектурних споруд [12, 21].
Водночас фарфор був незмінним супутником
трапези. У різні історичні періоди, залежно від
моди на іноземні товари, на китайському столі
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Рис. 2. Ваза у формі гриба лінчжи. 1736–1795 рр.

порцелянові вироби сусідили з нефритом, лаком
чи металом (переважно сріблом), проте ніколи
не втрачали своїх провідних позицій. Із фарфору виготовляли посудини для зберігання їжі
та напоїв, різноманітні піали, тарілки, блюда,
чашки й чайники для вина та чаю тощо.
Окремо зупинимося на групі незвичних
для європейця виробів — керамічних подушках
(рис. 8). Виходячи з того, що фарфорові подушки
часто знаходили у похованнях, а також зважаючи
на їх побутову незручність у контексті європейських звичаїв, дослідники досить довго вважали,
що такі вироби слугували поховальним начинням.
Проте насправді фарфорові подушки широко
використовувалися у повсякденному побуті.
Наприклад, за часів Мін така подушка-підставка
допомагала красуням під час сну не пошкодити
вигадливої зачіски і, як вважалося, позитивно
впливала на здоров’я того, хто спить. Існує припущення, що для сну її могли додатково огортати
тканиною, а вранці знову розкривали, адже вишукано розписані подушки виконували ще й функцію прикраси спальної кімнати [9].
Фарфорові вироби часто виготовляли
для конкретних цілей: оснащення палаців, храмів, для подарунків, поховальних обрядів тощо.
У цьому разі на вироби наносили відповідні
написи або ж символічні зображення, наприклад,
курей на чашках для вина, призначених в подарунок молодим, або квітучої гілки сливи, якщо
подарунок був новорічним. Почасти фарфор
жертвували храму, щоб вшанувати померлих
родичів, попросити про народження сина тощо.
Для таких цілей вибирали дорогий, вишукано

Арт-простір № 2

Рис. 3. Глечик у формі
ієрогліфа «щастя».
1505–1566 рр.

Рис. 6. Пензель із фарфоровою
ручкою. 1573–1620 рр.

Рис. 4. Табурет. 1662–1722 рр.

Рис. 7. Підставка для пензлів у формі
гірського пасма. XVI ст.

декорований посуд [12, 25–26]. Поширеним було
нанесення на вироби, призначені для оснащення
імператорського побуту, написів, які позначали
або функцію предмета, або ж місце його розташування [12, 21]. Така практика, з одного боку,
захищала імператорське майно, а з іншого —
сприяла чіткому функціональному розподіленню предметів.
Зрозумівши, що стабільно високий попит
на керамічну продукцію — чудове джерело
попов
нення державної казни, імператорський
двір встановив безпосередній державний кон
троль над фарфоровим виробництвом. Таким
чином, порцеляна починає виступати, окрім
усього іншого, ще й у ролі стратегічно важливої для імперії сировини. За кордон китайський
фарфор потрапляв не тільки як предмет торгівлі,
але і як дипломатичний подарунок.
Використання фарфору для підтримки державного престижу і як засобу зміцнення позицій
правлячої еліти можна продемонструвати на прикладі діяльності імператора Сюаньє (девіз правління Кансі (1662–1722 рр.)). Так, з ініціативи
Сюаньє була створена серія живописних творів,
присвячених шовкоткацтву та землеробству —
ремеслам, з давніх часів пов’язаних із ритуалом.
Тим самим Сюаньє підкреслював свою повагу
та причетність до китайських традицій, прагнучи
лояльно налаштувати до нової загарбницької
влади якомога ширші верстви населення. За наказом імператора ці твори були видані у форматі
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Рис. 5. Чашка з блюдцем із зображенням Розп’яття.
1740–1760 рр.

Рис. 8. Подушка. 1127–1279 рр.

друкованих аркушів, що супроводжувалися
вступним словом подяки та віршами, написаними ним власноруч. З масових графічних творів
ці зображення, знову ж таки під протекторатом
Сюаньє, перейшли на поверхню не менш масових
фарфорових виробів, які за часів Цин сприймалися як ще один дієвий спосіб пропаганди офіційної ідеології [10, 328].
У мистецтві фарфору проявилась і підвищена
увага цинської еліти до літературної китайської
мови. Це пояснюється тим, що маньчжурські
імператори в питанні концепції державної влади
орієнтувалися на стародавню китайську традицію
священномудрих правителів [7, 152]. Уже з періоду Кансі з’являються вироби, в декорі яких значну роль відіграють каліграфічні написи, почасти
виконані в архаїчній манері як свідчення зв’язку
з «сивою давниною». Іноді на посудинах вміщували цілі літературні твори, вкриваючи ієрогліфами усю поверхню. Культ писемного знаку
позначився і на формотворенні цинського фарфору: популярними стають посудини у формі
ієрогліфів доброзичливого значення. Такі вироби
були своєрідними провідниками для послань
правлячої еліти, яка використовувала будь-яку
можливість підняти свій престиж, а писемний
знак у Китаї завжди глибоко шанувався серед усіх
верств населення.
Отже, порцеляна, що супроводжувала державні ритуали, повсякденне життя підданих
Піднебесної та зовнішні відносини імперії (роль
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дипломатичного подарунка), використовувалася
як транслятор соціальних, політичних та культурних повідомлень правлячої еліти, що усвідомлювала значення збереження і водночас оновлення
традицій для існування імперії.
Із перших кроків фарфор перетворився
на бажаний товар як у межах імперії, так і за її кордонами. Контакти з іноземцями сприяли все більшому розширенню експортування порцеляни, що
вплинуло і на керамічне виробництво іноземних
держав, і на розвиток кераміки самого Китаю.
Фарфорові вироби ставали не лише потужним
експортером місцевих традицій та каталізатором
розвитку іноземних керамічних виробництв, але
й полем сприйняття та адаптування зовнішніх
впливів.
Таким чином, китайська кераміка була тісно
пов’язана з галуззю комерційного виробництва
й стала міцною основою для плідного міжкультурного обміну (формування світової, загальноприйнятної традиції) і водночас каталізатором
розвитку регіональних виробництв (формування
специфічних, суто національних звичаїв), у тому
числі й оновлення власної традиції фарфорового
виробництва.
У цьому контексті варто згадати і про саму
технологію виготовлення фарфору. Використання
порцеляни елітою у церемоніальних і побутових
цілях, а також виробництво фарфору для широкої,
в тому числі й заможної публіки, яка слідкувала
за модою, та для іноземних споживачів, підштовхувала китайських керамістів до пошуків інновацій у галузі вдосконалення маси та глазурі, формотворення та декору. Таким чином, фарфорове

виробництво сприяло технічному прогресу,
а отже — науковому збагаченню імперії.
Таким чином, можемо зазначити, що фарфор
у Китаї, не полишаючи сакралізованої царини
ритуалу, широко побутував і у світському культурному просторі. Втілюючи багатовікову традицію та виступаючи її провідником, порцеляна
створювала простір для новацій і художніх перетворень; сприймаючись водночас як освячений
звичаєм вишуканий матеріал і матеріал поширений, масовий. Отже, мистецтво фарфору було
пов’язане з державним ритуалом, стриманим традиційним життєвим укладом освіченої еліти, розкішним придворним життям, масовими смаками
широких верств населення. Окрім того, китайська
порцеляна перетворюється на привабливий товар,
поступово розширюючи галузь свого впливу.
Налагоджується широке експортне виробництво,
орієнтоване на смаки замовників, що перетворює
китайський фарфор на простір для культурного
обміну та рецепції іноземних традицій. Порцеляна,
пронизуючи товщу китайської історії, побутувала
на перехресті ритуалу, мистецтва, повсякденного
вжитку, політики та комерції. Вона визначила пріоритетні галузі свого функціонування, за межі яких
у подальшому практично не виходила. Водночас
незмінний інтерес до фарфору як у межах імперії,
так і поза ними сприяв створенню умов для реалізації його культуротворчого потенціалу, що проявилося як у впливі на культуру іноземних держав
(у тому числі й на розвиток керамічного мистецтва), так і в засвоєнні іноземного досвіду й оновленні, підтриманні життєздатності національної
традиції.

ДЖЕРЕЛА
1. Арапова Т. Роман Цао Сюэ-циня «Сон в красном тереме» как источник для изучения бытования
фарфора в Китае XVIII в. / Т. Арапова // Пятая научная конференция «Общество и государство
в Китае» : тезисы и доклады. — М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1974. —
Вып. 2. — С. 179–186.
2. Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая / Е. Завадская. — М. : Искусство,
1975. — 440 с. : ил.
3. Искусство Восточной Азии / [Г. Фар-Бекер, З. Хеземанн, М. Дунн и др. ; пер. с нем. Ю. Бушуева,
Г. Яшина, О. Цимбалова ; науч. ред. В. Молотников]. — Потсдам : h. f. ullmann, 2007. — 740 с. : ил.
4. Малявин В. Китай в XVI–XVII веках. Традиция и культура / В. Малявин. — М. : Искусство, 1995. —
288 с. : ил.
5. Малявин В. Китайская цивилизация / В. Малявин. — М. : Астрель, 2000. — 531 с. : ил.
6. Малявин В. Мудрость китайского быта. Успех. Здоровье. Радость / В. Малявин. — М. : АСТ,
Астрель. — 464 с. : ил.
7. Пан Т. Маньчжурские письменные памятники по истории и культуре империи Цин XVII–XVIII вв. /
Т. Пан. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2006. — 228 с.
8. Яковлева И. Китайский фарфор эпохи поздней Цин (1796–1911) в системе национальной культуры /
И. Яковлева // Горный журнал: Спецвыпуск. — М. : Руда и металлы, 2008. — С. 72–80.

124

Арт-простір № 2

9. Beattie K. A Study of a Ming Dynasty Ceramic Pillow [Electronic resource] / Kirstin Beattie // V&A Online
Journal. Issue No. 4 Summer 2012. — Mode of access : http://www.vam.ac.uk/content/journals/researchjournal/issue-no.-4-summer-2012/a-study-of-a-ming-dynasty-ceramic-pillow. — Title from the screen.
10. Johnson David T. Narrative Themes on Kangxi Porcelains in the Taft Museum / David T. Johnson //
Chinese Ceramics: Selected articles from Orientations 1982–2003. — Hong Kong : Orientation Magazine
Ltd, 2004. — Р. 328–333.
11. Krahl R. A New Look at the Development of Chinese Ceramics / Regina Krahl // Chinese Ceramics:
Selected articles from Orientations 1982–2003. — Hong Kong : Orientation Magazine Ltd, 2004. —
P. 315–320.
12. Pierson S. From Object to Concept: Global Consumption and the Transformation of Ming Porcelain /
Stacey Pierson. — Hong-Kong : University Press, 2013. — 252 p. : il.
13. Stuart J. Imperial Porcelain and Court Values / Jan Stuart // Chinese Ceramics: Selected articles
from Orientations 1982–2003. — Hong Kong : Orientation Magazine Ltd, 2004. — P. 321–327.

Арт-простір № 2

125

УДК 7.071.1

Коновалова Ольга Володимирівна

Синтез монументальності
й камерності у творчості
Алли Буйгашевої
У статті досліджено творчість відомої української художниці Алли Буйгашевої. З’ясовано унікальність творчого шляху мисткині, яка закінчила майстерню станкового живопису Київського
художнього інституту (НАОМА) і згодом опанувала розпис енкаустикою, техніки вітражу
й мозаїки, а сьогодні створює гобелени та камерні живописні роботи. Виявлено ремінісценції
українського бароко у гобеленах Алли Буйгашевої. Проаналізовано особливості художньої мови
авторки, що ґрунтуються на фаховій майстерності художника-станковіста, вмінні гармонізувати композицію і тонко відчувати колір. Констатується, що унікальні творчі роботи художниці в авторській техніці є частиною національної культурної спадщини.
Ключові слова: Алла Буйгашева, монументальне мистецтво України, енкаустика, гобелен,
станковий живопис.
Коновалова О.В.
Синтез монументальности и камерности в творчестве Аллы Буйгашевой
В статье исследуется творчество известной украинской художницы Аллы Буйгашевой.
Выясняется уникальность творческого пути художницы, которая окончила Киевский художественный институт (НАОМА) и со временем освоила роспись энкаустикой, техники витража
и мозаики, а сегодня создает гобелены и камерные живописные полотна. Выявлены реминисценции украинского барокко в гобеленах Аллы Буйгашевой. Исследованы особенности художественного языка, в основе которого лежит мастерство художника-станковиста, умение гармонизировать композицию и тонко чувствовать цвет. Констатируется, что уникальные творческие
работы в авторской технике являются частью национального культурного наследия.
Ключевые слова: Алла Буйгашева, монументальное искусство Украины, энкаустика, гобелен,
станковая живопись.
Olga Konovalova
Synthesis of monumentalіty and chamber in the works by Аlla Buygasheva
The article studies creativity of the well-known Ukrainian artist Alla Buygasheva. It defines the uniqueness
of creative path of the artist who graduated from Kyiv Art Institute (NAFAA) and later mastered painting
in encaustic, technique of stained-glass window and mosaic. Today the artist creates tapestries and pictures.
Reminiscences of the Ukrainian Baroque are exposed in the tapestries by Allа Buygashevа. The features
of artistic language are analysed, ability to harmonize composition and feel the colour deeply. It is stated
that unique works of arts in author's technique is a part of national cultural heritage.
Key words: Alla Buygasheva, monumental art of Ukraine, encaustic, tapestry, easel painting.

Т

відсутні наукові дослідження, присвячені аналізу
творчості Алли Борисівни Буйгашевої. Стаття ставить за мету дослідити художню мову майстрині, що
базується на унікальному спектрі творчих можливостей, — від монументальних фресок до живописних творів і гобеленів.
Зазначена мета зумовила постановку й вирішення низки завдань:
− висвітлити головні етапи життя талановитої художниці, пов’язані зі становленням
і розвитком творчості;
− проаналізувати особливості художньої
мови, залучаючи етапні, знакові твори
художниці;
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ворчий шлях заслуженого художника України
Алли Буйгашевої насичений мистецькими пошуками і відкриттями. Унікальність особистості художниці полягає у масштабності мистецького таланту.
Створені Аллою Буйгашевою гобелени, монументальні розписи у техніках фрески й енкаустики, вітражі, мозаїки та живописні полотна демонструють
не тільки високу художню майстерність, а й глибину
та самобутність роздумів про світ і незмінні цінності
людського життя. Унікальні творчі роботи мисткині є частиною національного культурного надбання,
оскільки весь спектр образів, технік, колористичних
і композиційних пошуків уособлює багатогранність
талантів українських художників. Проте на сьогодні

− виявити самобутність, унікальність художніх прийомів та засобів майстрині, засвідчити високу професійну майстерність, що є
вагомою частиною національної культурної
спадщини.
Як зазначалося вище, творчість Алли
Буйгашевої не висвітлювалася у національному
мистецтвознавстві, незважаючи на значну кількість виставок і мистецьких проектів. Стисла
біографічна довідка розташована на сайті
національної Спілки художників України [1].
В Енциклопедії сучасної України поряд з лаконічними біографічними даними про художницю
представлено гобелен «Архангел Михаїл. Добро
та Зло» [2]. Сім гобеленів Алли Буйгашевої
розташовано на сайті Міжнародної асоціації дизайнерів «VATIKAM» (натюрморти 1–2,
«Добро», «Материнство», «Колядки», «Добро
і зло», «Гордіїв вузол») [3]. Проте головним
джерелом для написання статті стали особисті
бесіди автора з художницею та відвідування
майстерні — знайомство з атмосферою творчості й роботами, розташованими у творчому
осередку.
Шлях до мистецтва майбутньої художниці
починався з художньої школи і продовжився
у Ворошиловоградському (Луганському) державному художньому училищі. Удосконалення
творчої майстерності відбувалося на факультеті живопису Київського художнього інституту в майстерні станкового живопису професора В.Т. Пузиркова. Після закінчення Інституту
в 1974 р. Алла Буйгашева вийшла у мистецький
простір із нестримним бажанням надавати краси
і витонченості буденному життю. Майстер станкового живопису опановує розпис енкаустикою,
вітраж, мозаїку, зацікавлюється гобеленом.
Природний темперамент давав наснагу
та енергію для створення панорамних монументальних творів. Утім, масштабність задумів та
їх втілення в інтер’єрний простір поєднувалися
у Алли Буйгашевої з майстерністю художникастанковіста, вмінням гармонізувати композицію
і тонко відчувати колір. Так починав формуватися унікальний талант художниці, в якому парадоксально поєднувалося масштабне і камерне,
динамічне і потаємне.
З 1980-х років Алла Буйгашева працює
над монументальними розписами для санаторіїв
Криму в місті Саки. У техніці енкаустики були
створені композиції «Море» (1986 р.), «Нептун»
(1987–1988 рр.). Техніка енкаустики, відома ще
за часів античності, замерехтіла на грандіозних
панно кінця ХХ ст., відтворюючи образи богів
та героїв. Складна і «примхлива», вона вимагає
від художника енергійності, зосередженості й певної спритності у нанесенні фарби на площину, віртуозного володіння мовою монументального мистецтва.
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Фрескові розписи кінця 1980-х — 1990-х років
демонструють подальший розвиток таланту
художниці. Композиції «Сонце, повітря та вода»
(1989 р.), «Легенди Криму» (1990–1991 рр.) засвідчують намагання віднайти у декоративних композиціях усвідомлення глибини і безмежності
Всесвіту. Розписи «Аргонавти», «Пори року»,
«Море», «Виноград» (1994–1995 рр.) розкривають глядачеві красу навколишнього світу, оспіваного давніми греками. Так, у монументальних
творах сучасної художниці відчувається відлуння
античності. І це не випадково, адже в мистецтві
Давньої Греції гармонія — результат єдності раціонального й емоціонального. Саме такий синтез
і характеризує творчість Алли Буйгашевої.
Кожна техніка, кожен матеріал у руках
ма
йстрині втілюється у демонстрацію гармонії Всесвіту. Інакше не було б вітражів «Море», «Небо» (1999 р.), мозаїки «Древо життя»
(1996–1997 рр.). Завдяки авторському задуму
створюється простір, що складається з численних
скляних і смальтових фрагментів у вітражах і мозаїці. Барвиста емоційність кольору гармонізується
чіткою, майстерно побудованою композицією.
У творчому шляху Алли Буйгашевої 1980 р.
виявився вкрай важливим: художниця виткала
свій перший гобелен «Козацькому роду нема переводу». Це було перше знайомство з технікою гобеленоплетіння, результат кропіткого дослідження
творчості українських майстрів та осередків традиційного ткацтва. Назва виявилася символічною —
традиціям українського ткацтва, як і козацькому
роду в Україні, — немає переводу.
Але художниця не тільки продовжила національні традиції, а й створила авторську техніку:
нитки піткання не занизуються «кружлянням»,
а створюють рівні ряди, які своєю чіткістю нагадують машинне плетіння. Гобелен «Сім’я» (1985 р.)
в авторській техніці презентував подальший рух
творчих пошуків та здобутків майстрині. Всі
гобелени Алли Буйгашевої вирізняються досконалою геометрією формату, не потребують рами
і розміщуються на стіні виключно завдяки вільному падінню витканого полотна.
Унікальність гобеленоплетіння художниці
полягає не тільки у винаході авторської техніки,
а й у досконалому володінні творчим процесом — від роботи над ескізом, картоном до створення гобелену. Тільки чутливе око живописця
може вимагати від майстрів, що фарбують вовну,
то
нких колористичних нюансів і відтінків для
тканої картини. Алла Буйгашева починає кропітку роботу міліметр за міліметром, пропускаючи крізь пальці різнобарв’я ниток, відтворюючи
задум.
Понад сорок тематичних гобеленів створено
Аллою Буйгашевою. І кожен випромінює тепло
рук майстрині, несе енергію добра. Добро народжується в родині — і гобелен «Сім’я» (1985 р.)
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Рис. 1. А. Буйгашева. Добро та зло
(вовна, ручне ткацтво). 2001 р.

налаштовує глядача на відчуття родинного
затишку. Красу, грацію і грайливість жіночого тіла
підкреслено життєдайним червоним кольором
у композиції «Котик» (2000 р.). Витончена постать
жінки випромінює любов у гобелені «Яблуко спокуси» (2012 р.). Здається, що пружні лінії тіла відтворив графік-віртуоз, а не ткаля, що створює
контур переплетенням ниток по вертикалі й горизонталі.
Кропітка робота в тиші майстерні сприяла
роздумам над сенсом життя і його цінностями.
Перебираючи кольорові нитки, Алла Буйгашева
вкладала в гобелен свої думки з тим, щоб люди
відчули налаштування Всесвіту на добро і любов.
Динамічна енергія тендітної жінки створювала
драматичні образи, що символізували закони
Світобудови. Гобелен «Добро та зло» (2001 р.) —
метафоричне єднання протилежностей, втілене
у двобої темного і світлого янголів (рис. 1).
Споконвічна боротьба світла і темряви в гобелені «Боротьба зі злом» (2002 р.) перетворилася
на двобій святого Георгія зі змієм. Біло-золотаві
шати переможця в центрі гобелена витісняють
чорне скручене тіло змія; червоне тло підсилює
емоційність сцени і нагадує нам про перемогу
добра в давньоруських іконах.
Так майстриня на поч. ХХІ ст. нагадує людству про споконвічний двобій, перемога в якому
залежить від нашої внутрішньої сили добра. Саме
так — «Добро» — і називається унікальний гобелен Алли Буйгашевої, один із найцінніших у творчому доробку майстрині (1996 р.) (рис. 2). Його
вартість не вимірюється вагою вовни і люрексу,
використання якого у ткацтві вимагає неабиякої
майстерності. Цінність гобелену зумовлено тим
потоком щирості й тихої беззаперечної любові,
що йде від золотавих зерняток у натруджених
руках старенької бабусі, до якої прилетіли голуби.
І знову Алла Буйгашева мовою ткацтва говорить
про незмінні якості людського життя — турботу
і щедрість душі. А старенька жінка у скромному
сіро-чорному вбранні, в осяянні німбу й білих
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голубиних крил перетворюється на символ
добра.
Благодатна українська земля, насичена сонцем
і дарами природи, також знайшла відображення
в гобеленах Алли Буйгашевої. Твори мисткині,
що прикрашають інтер’єри громадських приміщень і приватних помешкань, випромінюють
тепло і велику любов до рідної землі. Гобелен
«Ранок» (2000 р.) — це мальви і бандура біля тину,
стіл з дарами ланів, півень, що зустрічає сонце.
Композиція «Виноград» (2002 р.) символізує багатство української землі й віддає шану людям, що
виплекали під промінням сонця величезне гроно.
Твір «Українська гостинність» (2004 р.) — розмаїття природних щедрот, якими багата наша українська земля. Можемо сказати, що Алла Буйгашева
продовжує традиції української барокової естетики, адже презентує багатовимірність краси всесвіту, безмежність його природних багатств.
У 2008 р. Алла Буйгашева створює гобелен «Тиша» — зображення дерева з кулястою
чорно-білою кроною на мерехтливому сірому тлі.
Замість буяння кольору — стриманість і витонченість. Такі контрасти творчої палітри засвідчують
намагання майстрині не зупинятися в колі певних
колористичних уподобань, вдивлятися в природу,
шукати у палітрі й створювати відповідні живописні гармонії.
У творчому доробку Алли Буйгашевої є гобелени, присвячені видатним синам України. У композиції «Т.Г. Шевченко та його твори» (2003 р.)

Рис. 2. А. Буйгашева. Добро
(вовна, ручне ткацтво). 1996 р.
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образ митця з пером і книгою в руках розташований у своєрідній рамі, що складається з постатей
поетичних персонажів, створених генієм поета.
Композиція гобелена нагадує традиційну ікону святого з житієм. Проте ідея майстрині показати поета
поряд із «життям» персонажів його творів дозволяє значно глибше зрозуміти поетичну спадщину
Шевченка. У 2003 р. було створено ще один гобелен — «Портрет Т.Г. Шевченка». Добре всім відомий
класичний образ поета обрамлено гірляндою з троянд. Необхідно зазначити, що м’які абриси силуету,
згармонізованість рис обличчя й барокове кру
жляння квітів створені в авторській техніці, завдяки
якій глядач не побачить «зубчастого» руху нитки —
всі контури абсолютно пластичні й витончені.
Шевченкіана Алли Буйгашевої була продовжена
у 2010 р. гобеленом «Т.Г. Шевченко. Заповіт». Поет
із пером у руці пише незабутні рядки «Заповіту»,
а за літерами, крізь контури палітри, на тлі вітряків,
хат і ланів у вохристо-оливковому мареві проступає постать засмученої Катерини. Тарас Шевченко
постає перед глядачем Поетом і Художником, закоханим в Україну.
Портретом Бориса Грінченка мисткиня продовжує галерею видатних синів України. Гобелен,
створений у 2013 р., демонструє найвищу професійну майстерність Алли Борисівни і як художника-живописця, і як майстра гобеленоплетіння. Тонкі нюанси фарбованої вовни передали
натхненний живий погляд очей видатного науковця, створили витончене моделювання об’єму
відкритого обличчя. А ідеально рівні, високого
профілю рядки віртуозно сформували чіткій
силует, орнаментальну стрічку й головне гасло
творчості Бориса Грінченка: «Віддав себе я праці
без останку».
Цю ідею видатного українського науковця
Алла Борисівна Буйгашева несе з гідністю,
оскільки із захопленням і радістю усі свої знання

й майстерність передає учням. Педагогічна діяльність у Київському університеті імені Бориса
Грінченка з 2008 р. дала можливість створити
не просто художню майстерню, а осередок гобеленоплетіння й живопису, в якому не зникає
натхнення і творчість. Алла Борисівна завжди
оточена студентами, які стежать за кожним
рухом майстрині. Тонкий психолог і вимогливий
педагог, вона налаштувала своїх учнів на цікаву
колективну роботу, результатом якої стали гобелени «Яблуня», «Знаки зодіаку» (2011–2012 рр.),
що прикрашають інтер’єр Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Кожен студент створював фрагмент композиції —
так Алла Буйгашева не тільки передає майстерність, а й налаштовує студентів на відчуття споконвічних людських цінностей — добра, любові
й взаєморозуміння — цінностей, які несе художниця крізь все своє життя.
Так, творчість Алли Борисівни Буйгашевої є
важливою складовою розвитку національного
монументального і декоративно-прикладного
мистецтва. Вона продовжує традиції української
барокової естетики, адже презентує багатовимірність краси всесвіту, безмежність його природних
багатств. Кожна творча робота художниці — це
щоденна зосереджена праця, чи то обережне
й енергійне накладання енкаустики, чи ретельне
й кропітке плетіння гобелена. Масштабність площин монументальних розписів, для створення
яких потрібна неабияка енергетика, перетинається із зосередженістю й тишею ткацтва — у майстерності Алли Буйгашевої немає просторових
та енергетичних меж. Творчий задум художниці
може охопити не тільки масштабні інтер’єри,
а й концентруватися на різнобарвних точках гобеленових площин. У натурі майстрині органічно
поєднується витонченість та спокій з темпераментом і рішучістю.
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Дякив Оксана Викторовна

О викторианских настольных
часах в аспекте их уникальности
как предмета декоративноприкладного искусства
Статья посвящена английским настольным часам Викторианской эпохи как уникальному предмету декоративно-прикладного искусства. Задача установления их исключительности достигается через рассмотрение зарубежной и отечественной литературы о декоративно-прикладном искусстве и выявление тех закономерных характерных черт, которые в дальнейшем
раскрывают особую значимость и художественную ценность английских настольных часов
этого исторического периода. Актуальность рассматриваемой темы определяется художественным статусом викторианских настольных часов, который придает их образу неповторимый облик.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, английские настольные часы, викторианский интерьер, викторианский стиль, пунктуальная точность, художественная ценность,
традиции дизайна, эстетическое движение.
Дяків О.В.
Про вікторіанські настільні годинники в аспекті їх унікальності
як предмета декоративно-прикладного мистецтва
Стаття присвячена англійським настільним годинникам Вікторіанської доби як унікальному
предмету декоративно-прикладного мистецтва. Завдання встановлення їх винятковості досягається шляхом розгляду зарубіжної та вітчизняної літератури про декоративно-прикладне
мистецтво та виявлення тих закономірних характерних рис, що надалі розкривають особливу
значущість і художню цінність англійських настільних годинників цього історичного періоду.
Актуальність аналізованої теми визначається художнім статусом вікторіанських настільних
годинників, що надає їх образу неповторного вигляду.
Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, англійські настільні годинники, вікторіанський інтер’єр, вікторіанський стиль, пунктуальна точність, художня цінність, традиції
дизайну, естетичний рух.
Oksana Dyakiv
About Victorian table clock in aspect of its unique character as the object of crafts
This article is devoted to the theme of the English table clock of the Victorian epoch as a unique item
of the applied arts and crafts. The intention to determine their uniqueness is achieved by reviewing
foreign and native literature on arts and crafts and identifying those conforming to the laws of arts and
crafts outstanding characteristics which subsequently defined the special importance and artistic value
of the English table clock of the Victorian Era. The relevance of the subject, researched in the article, is defined
by the artistic status of the Victorian table clock, giving to their image a unique look.
Key words: applied arts and crafts, English table clocks, Victorian interior, Victorian style, punctual accuracy,
artistic value, design tradition, aesthetic movement.

Н

Дж. Пристли [20], Л. Мамфорд [10] и др., рассматривали национальную идентичность викторианского общества с его новыми традициями и обычаями, эстетическое движение в Викторианскую
эпоху, самобытность викторианского интерьера и викторианского стиля. Вместе с тем
все они в большей или в меньшей степени высмеивали убогость, серость, ничтожность буржуазного порядка. Критиковали «вводивший

130

Арт-простір № 2

аучные труды и высказывания худо
жест
венных критиков и теоретиков искусства
дают яркое, содержательное представление о тенденциях и настроениях в искусстве и культуре
Викторианской эпохи. Как отечественные, так и зарубежные авторы, среди которых Н.Ю. Бирюкова,
Л.А. Дукельская [7], Л.Н. Дорогова [6], Т. Боэз
[16], Р. Спенсер [23], Ч. Мак-Коркодейл [9],
А. Крауфорд [17], Н. Певзнер [12], А.Н. Вилсон [24],

в заблуждение необоснованный викторианский
принцип бережливости» [10] с присущими ему
капиталистической экономией, пуританской
строгостью, направленностью только на выгоду,
накопление и неверно расценивавшими расточительность и избыточность не только самой природы, но и искусства. Однако последнее всегда было
избыточным, роскошным и в этом смысле аристократичным. И поэтому «для каждой культуры, даже самой скромной, были характерны свои
особые эстетические изобретения, отмеченные
обилием разных стилей, образцов и творческих
форм» [10, 215]. Но пришедшие к процветанию
буржуа в XIX в. стремились красиво и с комфортом оформить свою жизнь, создать свой маленький уют и одновременно вместо искусства порождали этакий кич, «искусство для искусства»
и прочие эстетизмы. Так, в весьма своеобразной манере о своем времени высказывался представитель господствовавшего в Викторианскую
эпоху эстетического движения Дж. Рёскин:
«…отвратительное девятнадцатое столетие…
пока оно не испустит свой последний вздох, искусства не будет» [14, 284]. Здесь он выразил свое
крайнее недовольство тем буржуазным порядком, результатом которого явился упадок искусства. Он призывал также к возврату искусства
прошлого, восхваляя ручной труд художника.
Примерно в такой же манере вторил ему русский
мыслитель XIX в. К.Н. Леонтьев: «Не ужасно ли
и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящ
ные акрополи, римляне вели Пунические войны,
что гениальный красавец Александр в пернатом
каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился
под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали, и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский
буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал, индивидуально или коллективно, на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество, если бы
этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы
навеки!» [1]. В данном отрывке ученый представил свое восхищение великолепным прошлым
Европы и одновременно некоторое презрение
к имитации этого прошлого современными обывателями. Так он обозначил тенденции надвигающегося мещанства, буржуазности, духовного
упадка в Европе, которые постепенно выдвигали
все прекрасное в искусстве на периферию обыденного, серого и однообразного.
По степени теоретической разработанности
среди рассмотренных работ о Викторианской
эпохе следует особо выделить также те, в которых авторы направили интерес своих исследований не только на изучение особенностей
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художественной культуры этого периода, в частности викторианского стиля и интерьера,
но и на исследование характерных черт и тенденций в развитии декоративно-прикладного искусства. В зарубежной историографии среди них
труды таких авторов, как Т. Боэз [16], Р. Розенталь
и Х. Ратцка [13], А. де Моран [18], Р. Спенсер [23],
С. Бенерджи [15] и др. Все исследователи сделали определенные выводы об английском декоративно-прикладном искусстве Викторианской
эпохи.
Ранние рассуждения о специфике декоративно-прикладного искусства этой эпохи часто
были негативными. Например, Р. Розенталь
и Х. Ратцка в книге «История прикладного
искусства нового времени», опубликованной
в 1948 г., рассматривая декоративно-прикладное искусство Викторианской эпохи, обращают
внимание на обилие мишуры и крикливости
в нем. Также они особо подчеркивают попытки
У. Морриса избавиться от этой мишуры и прочих
безделушек. Эти старания привели к созданию
в 1861 г. фирмы «Моррис, Маршал энд Фолкнер»,
которая в 1865 г. стала называться «Моррис
Кампани». В этой фирме работали известные художники (Филипп Уэбб, Форд Мэддокс
Браун, Данте Габриэль Россетти, Уолтер Крейн),
а также, ставшие к этому времени уже редкими,
мастера-ремесленники, специалисты по стеклу,
печатники, резчики по дереву. Их деятельность
ложится в основу разработки будущих новых
принципов
английского
декоративно-прикладного искусства. В целом, характеризуя спе
цифику последнего во времена Викторианской
эпохи, Р. Розенталь и Х. Ратцка отмечают особенности декора, основу которого составляют стилизованные изображения плодов, птиц и животных. Например, часто встречалось изображение
павлина, излюбленными цветами его оперения
были синий, зеленый и золотой.
Исследование истории декоративно-прикладного искусства было проведено французским
теоретиком искусства А. де Мораном. В книге
«История декоративно-прикладного искусства»,
опубликованной в 1970 г., автор представил
некоторые выводы о декоративно-прикладном
искусстве XIX в. А. де Моран пишет, что оно
представляет собой сочетание полезного и красивого, в основе которого лежит функциональность. Вместе с тем он также считает, что «бурное
развитие техники отразилось и на декоративном
искусстве. Появлению крупной промышленности и современного транспорта сопутствовал ряд
социальных перемен, повлекших за собой постепенное исчезновение народного искусства и массовое производство изделий, которые раньше
ремесленники изготовляли вручную (керамика,
стекло, мебель); монархов и аристократию —
основных заказчиков изделий художественных
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ремесел прошлого — лишь до некоторой степени
заменила разбогатевшая в XIX веке буржуазия. …
После длительного периода подражания старым
стилям возникают самостоятельные течения.
Уильям Моррис восстает против уродства промышленных изделий и ратует за возврат к уникальным предметам ремесленного изготовления»
[18, 439]. Также А. де Моран обращает внимание
на разнообразные изделия из камня, стекла, керамики, предметы мебельного убранства, зарождение массового производства художественных
изделий, что сделало предметы декоративно-прикладного искусства доступными и для представителей среднего класса.
Важная идея принадлежит Р. Спенсеру, который
отмечает, что во многом эстетическое движение
1860–1900-х годов определило характерные черты
декоративно-прикладного искусства Викторианской
эпохи, в частности, не только его обращение к историческим стилям прошлых эпох, но и их воспроизведение в художественных изделиях.
Обобщающие суждения вышеназванных зарубежных авторов указывают на основные тенденции
(в том числе и так называемые исторические реминисценции), определившие особенности декоративно-прикладного искусства Викторианской
эпохи. Однако эти суждения представляют только
фрагменты того, что существовало в нем, и учитывают лишь часть прикладных исследований,
затрагивающих отдельные вопросы, касающиеся
орнамента, а также изделий из стекла, фарфора,
металла, создававшихся в Викторианскую эпоху.
Поэтому можно сделать вывод, что перспективное направление дальнейших научных разработок
заключается в расширенном изучении всех вопросов и аспектов английского декоративно-прикладного искусства. Обращаясь к отечественным
исследованиям последнего, мы видим сходную
ситуацию, причем при достаточно небольшом их
общем количестве.
Одна из первых публикаций об английском
искусстве в целом вышла в свет в 1945 г. Это
была небольшая книга Б.Р. Виппера «Английское
искусство», представляющая собой краткий исторический очерк о живописи, скульптуре и архитектуре во второй пол. XIX в., в период, совпадающий с правлением королевы Виктории.
Лишь во второй пол. XX и нач. XXI в. появляются публикации о декоративно-прикладном
искусстве. Особо следует отметить работы таких
авторов, как Н.Ю. Бирюкова [2; 3], Л.А. Дукель
ская [7], В.Н. Молотова [11], Л.Н. Дорогова [6]
и О. Вострикова [4].
Л.А. Дукельская в книге «Искусство Англии
XVI–XIX веков», опубликованной в 1983 г., пишет,
что в Викторианскую эпоху люди стали чаще
путешествовать по всему миру, что привело
к расширению торговых связей и к неизбежной
ассимиляции китайского, японского, индийского,
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персидского и арабского стилей в декоративноприкладном искусстве. Приобрели популярность
уникальные произведения византийского искусства, а также изделия в мавританском и турецком
стилях. Л.А. Дукельская рассматривает стилистические особенности декоративно-прикладного
искусства Викторианской эпохи на основе их проявления в художественных изделиях из металла
(в виде ваз) и стекла.
Существенный вклад в изучение западноевропейского декоративно-прикладного искусства сделала известная исследовательница Н.Ю. Бирюкова.
В своих трудах [2; 3], опубликованных в 1970–
1980-е годы, она дает яркое представление о декоративном искусстве Англии XVII–XVIII и XIX вв.,
отмечая стилистические особенности произведений, их форму и декор. В публикации «К вопросу
о тенденции развития западноевропейского прикладного искусства XIX века», изданной в 1983 г.,
Н.Ю. Бирюкова подчеркивает, что Викторианская
эпоха ознаменовала собой совершенно новую фазу
в истории английского декоративно-прикладного
искусства. Она также обращает внимание на причудливое переплетение стилей в декоративно-прикладном искусстве викторианской Англии. Кроме
того, как и упоминавшиеся зарубежные исследователи, Н.Ю. Бирюкова акцентирует внимание
на противостоянии между принципами У. Морриса,
признававшего только ремесленное изготовление
художественных изделий, и развитием в это время
машинного производства. По ее мнению, развитие
декоративно-прикладного искусства в условиях
машинного производства вызывает заметное падение художественного качества изделий и утрату
их самобытности: «Постепенно механизировалось изготовление художественных предметов,
а также сам процесс художественного творчества
вступил на нелегкий путь поисков новых возможностей перспективного развития. Успешное
развитие машинного производства создало предпосылки для дальнейших, более глубоких изменений в характере прикладного искусства. Крупные
фабриканты при изготовлении моделей часто
отказывались от сотрудничества с талантливыми
художниками с целью сделать производственный
процесс более дешевым. Данным подходом они
лишали художественные изделия не только оригинальности, но и возможности выражать характер
своего времени самобытными средствами. Более
того, они стали сторонниками механически точного копирования памятников прошлых эпох
и приспособления их к требованиям современных
заказчиков, а также к условиям машинного производства. Всемирная выставка 1851 г. в Лондоне
определила всеобщую картину викторианского
декоративно-прикладного искусства и продемонстрировала не только успехи, инновации
в технике, но и низкий уровень художественной
промышленности, механическое использование
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всевозможных стилей, утрату чувства материала
и формы» [2, 46–65].
В.Н. Молотова в работе о декоративно-прикладном искусстве, опубликованной в 2013 г.,
высказывает точку зрения о том, что существенные изменения в декоративно-прикладном искусстве произошли в последней четверти XIX в.,
и также связывает это с новыми требованиями
времени, сопряженными с развитием техники.
Она указывает, что мастера того времени начали
поиск новых путей развития: от всевозможного
переплетения стилей они стремились перейти
к созданию единого стиля. Но, с ее точки зрения,
практически все мастера пришли к элементарному обезличиванию предметов декоративноприкладного искусства под давлением технического воспроизводства. В.Н. Молотова считает,
что невозможно было возродить средневековые
формы и сюжеты из прошлого в новых условиях. Во многом это объяснялось вошедшим
в моду Викторианской эпохи механизированным, машинным изготовлением предметов быта
и интерьера [11, 62–69].
В целом следует отметить, что в отечественной
историографии имеется весьма небольшое количество исследований декоративно-прикладного
искусства Викторианской эпохи. Но на основании
рассмотренных работ можно сделать вывод о том,
что как зарубежные, так и отечественные авторы
отмечают две наиболее существенные черты декоративно-прикладного искусства Викторианской
эпохи: невообразимое переплетение стилей разных исторических эпох, а также негативную роль
нарастания технического производства, механизированного изготовления изделий, ведущего, по
их мнению, к утрате чувства стиля и формы.
Имеющиеся работы о декоративно-прикладном искусстве Викторианской эпохи
позволяют заключить, что, по мнению всех
авторов, в результате повсеместно распространившегося механизированного изготовления
художественных изделий, утраты чувства стиля
и формы, к середине XIX в. английское декоративно-прикладное искусство вступило в полосу
упадка.
Однако в том, что раньше современникам
в искусстве, в декоративном убранстве интерьеров казалось полнейшей безвкусицей, невозможно не рассмотреть, не признать некоторой уникальности, художественной ценности.
Именно так можно отнестись к английским
настольным часам Викторианской эпохи, ведь
этим изделиям присущи и более глубокие, двойственные смыслы. Безусловно, такие часы —
и буржуазные, и комфортные, но вместе с тем
они напоминают о бренности жизни, быстротечности времени. Викторианские настольные часы
продемонстрировали пунктуальную точность,
которая «перестав быть “вежливостью королей”,
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превратились в необходимый атрибут повседневных дел в тех странах, где одерживала верх
механизация» [10, 243]. Но не только это придает образу настольных часов Викторианской
эпохи особую глубину и уникальность, которой,
возможно, другие предметы буржуазного декора
лишены.
Особые традиции дизайна, сформировавшиеся в Викторианскую эпоху, нашли свое выражение в формах и стилях настольных часов в виде
гармоничного сочетания или переплетения различных стилей, форм, а также художественных
тенденций, свойственных прошлым столетиям.
Однако формы и стили английских настольных
часов Викторианской эпохи были предопределены также традициями, обычаями, нравами викторианского общества и общей сложившейся экономической ситуацией в викторианской Англии,
результатом чего стало улучшение качества
жизни в стране в целом. В начале Викторианской
эпохи преобладал стиль регентства, затем стиль
Людовика XVI, сменившийся впоследствии стилем ампир. Несмотря на все стилевые изменения,
долгое время особое предпочтение отдавалось
классицизму. Его проявления можно увидеть
в мотивах скульптурных композиций с фигурами
таких античных богов и героев, как Аполлон,
Психея, Амур, Гектор, Андромаха и иногда путти.
Колонные портики тоже являлись классическим
украшением. Некоторые викторианские настольные часы создавались с признаками обновленного рококо — стиля, мода на который была распространена в 50-х и 60-х годах XIX в. [22, 136].
К концу Викторианской эпохи окончательно
оформился историзм, соединивший в себе такие
стили, как Елизаветинский, Луи XIV, Луи XV,
Чиппендеил. Все они не имели ничего общего
с теми стилями, которые должны были бы их
вдохновить, и отличались огромным количеством резных узоров. Выполненные в таких стилях викторианские настольные часы были тяжеловесными и непропорциональными [19, 167].
Вместе с тем в Викторианскую эпоху в дизайне
английских настольных часов использовались красивые галантные или пасторальные сценки, библейские сюжеты. Они иногда изображались на арочном
своде музыкальных настольных часов, демонстрирующих такие творения механики, как фигурки
людей, играющих на музыкальных инструментах,
распиливающих бревна и т. д. [21, 44].
Но в целом дизайн викторианских настольных
часов выразился в разных стилевых предпочтениях. И несмотря на то, что в связи с особо усилившимся в последней четверти XIX в. господством
буржуазии, викторианские часовых дел мастера,
создавая новый облик своих изделий, от торжественных ампирных форм перешли к формам
буржуазным, их настольные часы все же смогли
сохранить изысканность и неповторимость
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уникального художественного стиля, выдержанного во всем своем разнообразии [8, 166–167].
И, как результат, все вышеуказанные
т
енденции, стили, направления, характерные
для декоративно-прикладного искусства Вик
торианской эпохи, не только нашли свое отражение в образе викторианских настольных часов,

но и в значительной мере способствовали созданию их необычного, неповторимого, в какой-то
мере даже двойственного облика. Поэтому можно
заключить, что английские настольные часы
Викторианской эпохи являются уникальным,
особым предметом западноевропейского декоративно-прикладного искусства.
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Роль дизайну сучасної монети
у формуванні національного іміджу
України на міжнародному арт-ринку
На основі аналізу теоретичних матеріалів та візуальних досліджень у статті висвітлено презентаційну роль дизайну монет як інструмента міжнародної комунікації. Представлено серійну
класифікацію пам’ятних та ювілейних монет, відображено вплив їх змістового наповнення
на популяризацію української держави за кордоном.
Ключові слова: емісія, дизайн монет, нумізматичний ринок, презентаційна функція.
Ладоненко М.И.
Роль дизайна современной монеты в формировании национального имиджа Украины
на международном арт-рынке
На основе анализа теоретических материалов и визуальных исследований в статье освещена презентационная роль дизайна монет как инструмента международной коммуникации.
Представлена серийная классификация памятных и юбилейных монет, отражено влияние их
содержательного наполнения на популяризацию украинского государства за рубежом.
Ключевые слова: эмиссия, дизайн монет, нумизматический рынок, презентационная фун
кция.
Mariia Ladonenko
Role of design of modern coins in the presentation of national image of Ukraine
on the international numismatic market
Based on theoretical material and visual research analysis, the article deals with the presentation role
of coins design as an instrument of international communication. As a result the serial classification
of commemorative coins has been presented, the impact of their content on the popularization of Ukrainian
state abroad has been reflected.
Key words: issue, coins design, numismatic market, presentation function.

А

В. Литвин, Л. Яковлева, В. Ющенко, А. Загородній,
Г. Вознюк, Т. Смовженко, М. Гнатишак, Б. Мартос,
Я. Зозуля, О. Рудніченко. На окрему увагу заслуговують наукові статті у періодичних вида
ннях: «Вісник Національного банку України»,
«Нумізматика і фалеристика», «Українська
нумізматика і боністика», «Львівські нумізматичні записки», «Банкноти і монети України».
Важливим джерелом інформації про роботу
Монетного двору є річні звіти Національного
банку України [7].
Мета статті полягає у висвітленні презентаційної ролі оформлення пам’ятних та ювілейних
монет років незалежної України у міжнародному
нумізматичному просторі.
Протягом останніх вісімнадцяти років емісійний центр України активно займається створе
нням і випуском обігових, пам’ятних та ювілейних монет, державних та відомчих нагород,
нагрудних знаків, пам’ятних медалей, які містять
важливу інформацію про нашу державу і вже
встигли стати її популяризатором на міжнародній арені.
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ктуальність питання графічного оформле
ння українських монет та їх презентаційної ролі у світі пов’язана з активізацією процесів
національного відродження України та бажа
нням подивитися на культуру, історію, природні багатства, видатних людей та інші аспекти
крізь призму менталітету й національного світосприйняття.
Найбільший інтерес в українському монетному дизайні являє собою поєднання авте
нтичних національних мотивів зі здобутками
(технологічними та стилістичними) світових
виробників у цій галузі. Цей аспект побутування
українських монет потребує висвітлення з точки
зору непересічності та оригінальності, високого
попиту серед зарубіжних колекціонерів та успішного міжнародного презентування здобутків
і традицій української держави.
Серед провідних учених, які у своїх працях
окреслюють особливості монетної емісії в незалежній Україні, слід виділити таких, як: Р. Шуст,
Р. Арешкович, Т. Мартиняк, О. Жупан, Н. Ігнатова,
Н. Дорофєєва, З. Комаринська, М. Дмитрієнко,

Ще у стародавні часи монети вважались беззаперечною ознакою існування країни й були
своєрідною пропагандою та рекламою серед підданих тієї чи іншої держави, а також за її межами,
поширюючи відомості про владу, устрій, звичаї
тощо. З часів своєї появи монети виконували дві
функції — практичну та естетичну. Утверджуючи
державність, прославляючи правителів, вони,
інформативні та привабливі ззовні, пройшовши
історичні етапи вдосконалення, трансформувались у сучасну монету.
Українська незалежна держава не стала виключенням у продукуванні монет на своїй території та слідом за іншими розвинутими країнами
Європи і Азії розпочала їх випуск із відкриттям
Монетного двору Національного банку України.
Це посприяло становленню української монети як
державного символу, свого роду візитної картки,
поряд із гербом, прапором та гімном.
Продукція Монетного двору була розрахована не лише на українських громадян і коле
кціонерів, але й значною мірою на закордонних
шанувальників мистецтва монети. Адже з точки
зору економіки для нашої держави така продукція є важливою як спосіб покращення іміджу
країни і популяризації національних платіжних засобів. Попри те, що всі провідні монетні
двори світу володіють більш-менш схожими
технологіями, спеціалісти все одно щороку
прагнуть здивувати нумізматичний ринок.
Для надання монетам унікальності і створення
попиту на такого роду продукцію, враховуючи
високу світову конкуренцію, як головна відмінність використовується національна, культурноісторична та географічна своєрідність України,
яка зміцнила бренд країни та популяризувала її
за кордоном.
Особливо вагома роль у презентації України
відведена пам’ятним та ювілейним монетам. Вони
стали «повноправними представниками» країни далеко за її межами, хоча подальші їх успіхи
на нумізматичному ринку потребують глибокого
осмислення закономірностей і тенденцій розвитку [1, 22]. Нагальне питання полягає у популяризації української монети за кордоном, її широкому поширенні у країнах з великим процентом
української діаспори, розширенні дилерської
мережі реалізації монет, активній участі України
у презетнаційно-виставковій роботі на власній
території та за кордоном.
З появою емісійного інституту в Україні почалось формування внутрішнього та зовнішнього
ринку пам’ятних і ювілейних монет, активний розвиток зацікавленості з боку населення та підвищення довіри до національної валюти. Зростаюча
популярність дала можливість в достатньо короткий термін розширити кількість найменувань
та серій монет, зробити їх доступнішими широкому колу населення завдяки виготовленню
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з недорогоцінних металів, створити задовільні
умови для поширення у світі.
На сьогодні існує тридцять одна така серія.
Одна з них — «Герої Майдану» — продовжує формуватися.
Серед український пам’ятних та ювілейних
монет, які мають першочергове презентаційне значення, слід виділити серію «Відродження української державності». Вона присвячена визначним
подіям державотворчого процесу: низці річниць
Незалежності, Конституції, проголошенню соборності, дню Збройних сил України, відродженню
грошової одиниці — гривні, Державному Гімну,
утворенню першого уряду, ухваленню Декларації
про державний суверенітет та іншим не менш важливим датам становлення України як держави [2;
6].
Не менш вагомі історичні пам’ятки та події
увіковічені у серіях «Духовні скарби України»
і «Відродження християнської духовності
в Україні». Серед випущених у рамках серії —
монети присвячені визначним зразкам архіте
ктури, писемності, образотворчого мистецтва,
релігійним подіям, які промовляють про багату
культурну спадщину і духовність нашого
народу. Серед них такі національні святині, як
Михайлівський Золотоверхий монастир, КиєвоПечерська лавра, храмовий комплекс у селі Буки,
Десятинна церква, мозаїка собору Святої Софії
у Києві — Оранта.
Цікавою з точки зору поширення інформації про Україну є серія «Пам’ятники архітектури
України», започаткована у 2002 р. й присвячена
унікальним взірцям національного зодчества, які,
незважаючи на безпощадний плин часу, збереглись
і складають частину історії нашої країни. Таким
чином, випускаючи монети із зображенням зразків
архітектури, Національний банк України робить
свій вклад не лише в імідж країни, але й у реалізацію програм збереження пріоритетних історикокультурних цінностей українського народу.
На сьогодні в Україні поступово актуалізуються
монетні проекти, присвячені значущим в історичному і культурному плані містам нашої країни:
«Стародавні міста України», «Гетьманські столиці», «Міста-герої України», «Античні пам’ятки
України». Випуск таких серій має на меті їх широке
поширення як сувенірної продукції, зокрема орієнтований на туристську індустрію. Тим більше,
що, крім монет високої якості, сьогодні Монетний
двір України пропонує супровідну продукцію, таку
як пакування, буклети, листівки та ін., що підсилює цінність української монети як колекційного
предмета та сувенірного продукту.
Окрему категорію серій складають ті, що розповідають про особливий національний колорит,
легендарних народних героїв, способи господарювання українців, традиції та обряди нашої
держави, засвідчують правочинність України
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як прямої спадкоємиці Київської Русі: «Народні
промисли та ремесла України», «Обрядові свята
України», «Славетні роди України», «Княжа
Україна», «Герої козацької доби» тощо.
Особливою популярністю користуються
монети з універсальними образами, близькими
і зрозумілими для всіх національностей: «Видатні
особистості», «Флора і фауна», «Спорт», «Вищі
навчальні заклади», «Свята», «Музичні інструменти», «Найменша золота монета» (серія, яка
формується за однойменною міжнародною програмою) тощо. Проте кожна країна в межах такої
тематики розкриває власну історію, культуру,
світосприйняття, відображаючи це в досконалих
композиціях монет. Країни створюють і популяризують свій продукт, відмінний від всіх інших,
виборюючи визнання на світовому нумізматичному ринку.

Деякі серії, повторюючи популярні за кордоном
теми і сюжети, мають здебільшого декоративний
характер. Попри це вони не позбавлені національної своєрідності, оригінальні за своїм дизайном
і також мають великий попит. До таких можна віднести серії: «На межі тисячоліть», «Дитячий Зодіак»,
«Знаки Зодіаку», «Східний календар», деякі монети
серії «Інші монети» [2; 5; 7].
Завдяки своєму дизайну пам’ятні та ювілейні
монети є естетично вагомими мистецькими та історично цінними творами. Кожен з них символізує
важливі культурні, історичні та духовні цінності
народу-виробника. Україна, у свою чергу, активно
та обдумано рухається до реалізації однієї з важливих сторін державного життя — випуску пам’ятних
та ювілейних монет, які не лише стають історичним
надбанням, нумізматичною гордістю, але й сприяють зміцненню статусу нашої держави у світі.
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