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АНОТАЦІЯ 

 

Осадча О.А. Репрезентація християнської традиції в українському мистецтві 

другої половини ХХ – початку ХХI століття. — Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора 

філософії) за спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво». — Львівська 

національна академія мистецтв МОН України. — Львів, 2020. 

Розвиток людства в останні три століття відбувається під значним впливом 

від спадщиною, залишеною Просвітництвом. Хронологічно віддалена від нас, ця 

епоха, тим не менш, задала настільки потужний імпульс до раціоналізму та 

активного поширення об’єктивного знання в ключі позитивізму, що питання 

існування релігії в модерності (витоки якої і пов’язуються з Просвітництвом) 

розглядались майже виключно з перспективи її занепаду та процесу абсолютної 

секуляризації. Однак, все частіше від дослідників лунає критика «‘великого 

наративу’ секуляризації», як його означив Дж. Ч. Д. Кларк: підтримки набуває 

думка про його невідповідність чинним умовам, неспроможність охопити тісну 

сплетеність церкви з соціумом (принаймні його частиною), що не була розірвана і 

до сьогодні. Цей зв’язок навіть набуває нової сили в контексті явища ресакралізації, 

яке стає останнім часом дедалі активніше обговорюється в наукових колах. Попри 

це, безсумнівним є зміна статусу релігії в сучасному світі. Така двоїста ситуація, 

коли всередині секуляризованого суспільства виникає запит на нераціональні 

схеми мислення, що повертають цілісність світосприйняттю, провокує зміни на 

багатьох рівнях буття, передусім, на рівні культури. 

Семіотичне поле культури має тривку пам’ять та адаптивність, за допомогою 

яких забезпечується його безперервність, тяглість, та, разом з тим, постійне 

оновлення. Символи та ідеї, що постали з певної релігійної традиції, достатньо 

міцно вкарбовуються в генетичну пам’ять тієї чи іншої спільноти, тож, їх зтирання 

не є одномоментним та відбувається повільно. Ще більшою стійкістю вирізняється 

їх формальне втілення, репрезентація, як це доводить іконологія з властивою цьому 
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методу увагою до вічного повернення образів. Саме вона підштовхує нас долати 

жорстку лінійність сприйняття життєвого циклу образів (від зародження до 

згасання), прослідковуючи їх метаморфози на різних історичних етапах. З огляду 

на це, актуалізується пропонована в дисертаційному дослідженні проблематика, 

зосереджена на трансформаціях, що відбулися з підходами до репрезентації 

релігійної традиції в найкризовіший для неї період — від другої половини ХХ ст. і 

до сьогодні. Очевидно, що для українського контексту йдеться, перш за все, про 

егрегор християнства, який понад тисячоліття був культуротворчим і визначав 

локальні соціально-політичні реалії.  

З позиції найбільш переконливої демонстрації специфіки візуалізації 

християнських категорій та тем в сучасному українському мистецтві найбільш 

плідним матеріалом для вивчення виступає мистецтво світське, а не церковне. 

Останнє здебільшого достатньо консервативне та неквапливе у сприйнятті новацій; 

це природньо з огляду на його головну мету –—бути втіленим в субстанції 

порталом сакрального, яке є бути незрушною константою. Мистецтво світське ж, 

відділене від необхідності відповідати догмі, є рефлексією ідей, пов’язаних з вірою, 

досвідом трансцендентного. Таким чином, воно, з одного боку, демонструє 

механізми репрезентації, їх зв’язок з релігійними поняттями, з іншого боку, 

чутливіше реагуює на тектонічні зрушення в соціумі. Тож, предметом 

пропонованої роботи став великий масив живописних, графічних, скульптурних та 

інсталяційних об’єктів, дотичних до християнських образів та мотивів, що були 

створені українськими авторами від 1960-х до 2010-х рр.  

Огляд літератури дає підстави стверджувати, що, хоча зарубіжні фахівці ще 

з кінця 1990-х рр. активно розробляють окреслене питання, в українському 

мистецтвознавстві воно досі не отримало комплексного та розгорнутого вивчення. 

Оскільки даний факт, принаймні почасти, можна пояснити інерцією сформованого 

ще за радянських часів сприйняття релігійної топіки як табуйованої, то необхідним 

став аналіз існування християнської тематики в пізньорадянський період. 

З’ясовано, що її циркуляція в 1960-ті – середині 1980-х рр. була обмежена цариною 

неофіційного мистецтва і представлена такими учасниками тогочасного 
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мистецького життя як Ф. Гуменюк, Ф. Семан, О. Акінша, В. Наумець В. Гонтаров 

та іншими. Стилістичні особливості у трактуванні образів набували регіонального 

характеру, що дозволило визначити точки дотику та відмінності пластичних рішень 

в таких художніх осередках нонконформізму, як, Київ, Львів, Дніпро, Одеса, 

Харків. Попри широту арсеналу засобів виразності, які використовували майстри 

— від структуровано-площинного декоративізму до вібруючої 

неекспресіоністської сфокусованості на варіаціях кольору та фактури, — він 

морфологічно вкорінений у модерністьких пошуках, що інспірувались відкриттями 

європейських митців початку ХХ ст. або ставали продовженням драматично 

перерваної в 30-50-ті лінії українського авангарду. Подібні рішення були 

продиктовані не лише своєю опозиційністю в умовах засудження формалізму на 

державному рівні, але й спірітуалістичною напругою, яку давали визволені ідеєю 

автономії естетичні експерименти. Серед інших характерних ознак даного етапу 

виявлене превалювання Старозавітних сюжетів над Новозавітними, що витікає з 

меншого рівня богословського пафосу (у варбургіревському значенні). Виразно 

маніфестує себе і національно-орієнтований аспект: релігійна тематика стає 

джерелом структур, які, через історично обумовлену впливовість церкви в розвитку 

українських земель та внаслідок вторинної символізації, набули конотацій з 

поняттями національного, свободи. 

Поряд з цим, в дисертаційній роботі розкриті й інші варіанти функціонування 

релігійної тематики у вітчизняному контексті останніх десятиліть, множинність 

яких узагальнена в трьох основних прийомах – цитація, ремінісценція, авторська 

інтерпретація. На їх основі розглянуті модуси трансформування іконографічного 

канону, що вирізняються різним ступенем «втручання» художників та діалогу зі 

спадком церковного мистецтва. Важливим аспектом стає ствердження ролі бароко 

як певного естетичного камертона візуалізації сучасними авторами християнської 

образності крізь призму національного (К. Косьяненко, А. Коваленко). Цей факт 

зумовлений рецепцією бароко в українській культурі як доби, за виразом 

літературознавця Дмитра Чижевського, «якщо не “золотої”, то “срібної”». 

Урочиста пишність та монументалізм, разом з динамічністю цього стилю 
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породжують пластичні архетипи, що апелюють до історичної пам'яті, без якої 

національна ідентичність є неможливою. Встановлено, що від кінця 1980-х рр. 

стійко зростає кількість авторів (М. Вайсберг, О. Дубовик, В. Колтун, А. Ялоза та 

інші), які не просто спорадично звертаються до біблійних героїв та сюжетів, а 

заглиблюються в художнє дослідження феномену сакрального. Виразний, хоча й 

короткочасний інтерес до неї присутній не лише на рівні індивідуальної практики 

митців, але й всередині їх об’єднань на межі 1980-х – 1990-х рр., зокрема, йдеться 

про київський сквот «Паркомуна» (О. Гнилицький, Д. Кавсан, О. Голосій, 

В. Трубіна). 

Відходячи від догматизму церковного мистецтва, художники зміщують 

локус сприйняття до сфери суб’єктивного, унаочнюючи особистісні стосунки з 

релігією засобами іронії, деконструкції та еклектизму. Разом з тим, надзвичайно 

малочисельними є приклади бажання деструктивного використання вищеназваних 

засобів: роботи українських майстрів зберігають фасцинацію метафізичним 

потенціалом сакральних образів. Тому долання інваріантності канонічних схем в 

них нерідко межує з постійними відсилками до традиційних прийомів створення 

ієратичного ефекту – композиційна урівноваженість, підкреслена матеріальність 

поверхні, «герметичність» зображення (його замкненість на собі). 

Зазначається, що в постсекулярній ситуації факт звернення до проблематики 

духовного набуває у митців характеру жесту, маніфестації, вагомість якої не 

поступається вагомості власне формальній стороні твору. Характерно, що 

використання євангельських кодів нерідко стає не самоціллю, а тригером, що 

запускає комунікативно-асоціативний ланцюжок глядача та дозволяє транслювати 

значно об’ємніший спектр явищ. Даний факт був розкритий в дисертації через 

поняття «образу-парадигми», що досі використовувався переважно у візантології в 

аналізі сакральних пам’яток. Він допомагав виокремити той присутній в них 

стрижневий образ, який, водночас, не обов’язково є предметом безпосереднього 

зображення. Це сума релігійного досвіду, що має колективну природу та постає з 

різнородних теологічних джерел, і яка оприявнює себе не лише в релігійному 

житті, але й повсякденні. Отже, термін можна використати і для світського 
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мистецтва, що доводиться на прикладі трьох образів-парадигм, що присутні в 

українському мистецтві друго половини ХХ – початку ХХІ ст – образ-парадигма 

Раю, образ-парадигма Храму, та Материнства. Роботи, що їх ілюструють, 

розкривають іншу грань існування християнської традиції, пов'язану не стільки з 

імітацією чи переосмисленням канону, а радше з наслідуванням його 

концептуально-філософських підвалин та універсалій, що за ними стоять.  

Це ж спостереження екстраполюється на сучасний український 

нефігуративний живопис. Доведено його зв'язок з богословськими принципами 

іконопису, що прослідковуєтсья в полотнах Т. Сільваші, О. Животкова, М. Гейка, 

Г. Неледви, і реалізується у майже ісихатському ставленні до живописної матерії 

та кольору. В дослідженні також прослідковані стратегії репрезентації 

християнських категорій в некласичних арт-практиках інсталяції (М. Молчан, 

М. Коломієць та інш.), специфіку їх презентації в сучасному художньому житті. 

Констатується поява та зростання від початку 2010-х рр. числа виставок, 

фестивалей, що цілеспрямовано працюють з темою сакрального. Часто в їх рамках 

стираються межі між сакральним та церковним мистецтвом, що вказує на 

спорідненість прагнень обох цих напрямків до імерсивного та трансцендентуючого 

глядацького переживання. 

Одержані в дисертаційному дослідженні результати можуть бути 

використані мистецтвознавцями, кураторами, культурологами при написанні 

праць та організації виставкових проектів, присвячених історії українського 

мистецтва XX – ХХІ ст., а також використані у навчально-методичній роботі, при 

підготовці лекцій, практичних занять та методичних матеріалів. Вивчення процесу, 

що наразі ще знаходиться в процесі становлення, також робить його перспективним 

для подальших досліджень. 

 

 

Ключові слова: християнська традиція, українське мистецтво, образ-парадигма, 

світське мистецтво, іконопис, канон, репрезентація, сакральне, трансцендентність, 

постмодернізм, секуляризація, ресакралізація, нефігуративний живопис  
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ABSTRACT 

 

Osadcha O. Representation of Christian tradition in the Ukrainian art of the second half 

of the 20 th — early 21 st . centuries — Qualification scientific work as the manuscript. 

The thesis for a degree of the PhD in Art Criticism: Specialty 17.00.05 — Fine Arts. — 

Kharkiv State Academy of Design and Arts, Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2020. 

 

 

The development of mankind during the last three centuries has been significantly 

influenced by the legacy left by the Enlightenment. This historical period chronologically 

distant from us, however, gave such a powerful impetus to rationalism and the dynamic 

dissemination of objective knowledge in the sense of positivism that the question of the 

existence of religion in modernity (the origins of which are associated with the 

Enlightenment) was considered almost exclusively from the point of view of its decline 

and the process of absolute secularization. However, researchers are increasingly 

criticizing the «‘great narrative’ of secularization», as described by G. Ch. D. Clark: it is 

supported by the idea of its inconsistency with current conditions, the inability to cover 

the close entanglement of church and society (at least part of it), which has not been 

severed so far. This connection is even gaining new strength in the context of the 

phenomenon of re-sacralization that has been recently increasingly discussed in the 

academic circles. Nevertheless, there is no doubt about the changing status of religion in 

the contemporary world. Such a dual situation, when within a secularized society there is 

a demand for irrational thinking patterns, which restores the wholeness of the world 

perception, provokes changes at many levels of existence, especially at the level of 

culture. 

The semiotic field of culture has a lasting memory and adaptability, which ensures 

its continuity, longevity, and, at the same time, constant renewal. Symbols and ideas that 

have emerged from a particular religious tradition are firmly ingrained in the genetic 

memory of any given community, so their obliteration is not instantaneous and happens 

slowly. Their formal embodiment, representation, is even more stable as it is proved by 
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iconology with its inherent attention to the eternal return of images. It pushes us to 

overcome the rigid linearity of the perception of the life cycle of images (from genesis to 

extinction), following their metamorphoses at different historical stages. Taking above 

mentioned into consideration, the issues proposed in the scientific work are actualized, 

focused on the transformations that have taken place with approaches to the 

representation of religious tradition in its most critical period — from the second half of 

the 20th century and up to this day. It is obvious that, first of all, when we are talking 

about the Ukrainian context, we are talking about the egregore of Christianity, which for 

more than a millennium was a cultural one and defined local socio-political realias. 

In terms of the most convincing demonstration of the specifics of the visualization 

of Christian categories and themes in contemporary Ukrainian art, the most fruitful 

material for study is secular art and not the devotional art. The latter is mostly quite 

conservative and unhurried\easy in the perception of innovations; this is natural 

considering its main purpose — to be embodied in substance as the portal of the sacred, 

which is to be a sacred\inviolable constant. Secular art, separated from the need to 

conform to dogma, is a reflection of ideas related to faith, the experience of the 

transcendent. Thus, on the one hand, it demonstrates the mechanisms of the 

representation, their connection with religious concepts; on the other hand, it reacts in 

more sensitive way to the tectonic shifts in society. Therefore, the subject of the proposed 

work is a large array of paintings, graphics, sculptures and installation objects related to 

Christian images and motifs created by Ukrainian authors from the 1960s to 2010s. 

A review of the literature suggests that, although foreign experts have been actively 

developing the outlined issue since the late 1990s, it has not yet received a comprehensive 

and extended study in Ukrainian art criticism. Since this fact, at least partially, can be 

explained by the inertia of the perception of the religious topic as taboo formed in Soviet-

era, it became necessary to analyse the existence of Christian themes in the late Soviet 

period. It was found that its circulating in the mid-1960s–1980s it limited to the realm of 

informal art and was represented by such participants in art life of that period as F. 

Humeniuk, F. Seman, O. Akinsha, V. Naumets, V. Gontarov, and others. Stylistic 

peculiarities in the interpretation of images acquired a regional character, which allowed 
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identifying meeting points and differences in flexible solutions in such artistic centres of 

nonconformism as Kyiv, Lviv, Dnipro, Ukraine, Odessa, and Kharkiv. Despite the 

breadth of the armoury of expressive means used by the masters — from structured-plane 

decorativism to vibrating non-expressionist focus on variations of colour and texture — 

it is morphologically rooted in modernist searches inspired by the discoveries of European 

artists of the early twentieth century or became a continuation of the dramatically 

interrupted in the 30-50s lines of the Ukrainian avant-garde. Such decisions were dictated 

not only by their opposition in terms of the condemnation of formalism at the state level, 

but also by the spiritualist tension exerted by aesthetic experiments liberated by the idea 

of the art’s autonomy. Among other characteristic features of this stage, the prevalence 

of Old Testament plots over New Testament ones was revealed, which stems from a lower 

level of the theological pathos (in the Warburgian sense) of the former. Among the most 

eloquent aspects the national-oriented  one occurred to be particularly expressive: 

religious theme becomes a source of structures that, due to the historically determined 

influence of the church in the development of Ukrainian lands and secondary symbolism, 

have acquired connotations with the concepts of national, freedom.  

Along with this, the dissertation reveals other variants of the functioning of 

religious themes in the country context of recent decades, the plurality of which is 

generalized in three main ways — citation, reminiscence, author's interpretation. The 

modes of transformation of the iconographic canon are considered on their basis, which 

differ in the different degree of «intervention» of artists and dialogue with the heritage of 

the devotional art. An important aspect is the assertion of the role of the Baroque as a 

certain aesthetic tuning-fork of visualization by modern authors of Christian imagery 

through the prism of the national (K. Kosyanenko, A. Kovalenko). This fact is due to the 

reception of the Baroque in Ukrainian culture as an era, in the words of literary critic 

Dmytro Chyzhevsky, «if not “golden”, then “silver”». Solemn splendour and 

monumentalism, together with the dynamics of this style, engender plastic archetypes that 

appeal to historical memory, without which national identity is impossible. 

 It has been established that since the end of the 1980s the number of authors (M. 

Weisberg, O. Dubovik, V. Koltun, A. Yaloza and others), who are not only sporadically 
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refer to biblical characters and plots but also delve into the artistic research of the 

phenomenon of the sacred, has been steadily growing. Expressive, albeit short-term 

interest in it is present not only at the level of individual practice of artists, but also within 

their associations at the turn of the 1980s — 1990s, in particular, it is about the Kyiv squat 

"Parkomuna" (O. Gnylytsky, D. Kavsan, O. Holosiy, V. Trubina). 

Shifting away from the dogmatism of the devotional art, artists shift the locus of 

perception to the realm of the subjective, illustrating personal relationships with religion 

by means of irony, deconstruction, and eclecticism. At the same time, there are extremely 

few examples of the desire of the destructive use of the above-mentioned means — the 

exceptions include projects aimed at the outright profanation of some of the 

representatives of the Kharkiv School of Photography (B. Mikhaylov, S. Bratkov, S. 

Solonsky). In general, the works of Ukrainian masters retain a fascination with the 

metaphysical potential of sacred images. Therefore, overcoming the invariance of the 

canonical schemes in them often borders on constant references to traditional methods of 

creating a hieratic effect — compositional balance, emphasized materiality of the surface, 

«tightness» of the image (its self-absorption \ self-completeness). 

It is noted that in the post-secular situation the fact of addressing the issues of the 

spiritual acquires the character of a gesture, a manifestation, the weightage of which is 

not inferior to the actual formal side of the work. Characteristically, the use of gospel 

codes often becomes not an end in itself, but a trigger that triggers the communicative-

associative chain of the viewer and allows broadcasting a much wider range of 

phenomena. This fact was revealed in the dissertation through the concept of «image-

paradigm», which has so far been used mainly in Byzantine studies in the analysis of 

sacred monuments. It helped to distinguish the core image present in them, which, 

however, is not necessarily the subject of the direct image. It is a sum of religious 

experience, which has a collective nature and arises from various theological sources, and 

which manifests itself not only in religious life but also in everyday life. Thus, the term 

can be used for the secular art, which is proved by the example of three images-paradigms 

that are present in Ukrainian art of the second half of the 20th — early 21st century — 

the image-paradigm of Paradise, the image-paradigm of the Temple, and Motherhood. 
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The works that illustrate them reveal another aspect of the existence of the Christian 

tradition, connected not so much with the imitation or rethinking of the canon, as rather 

with the imitation of its conceptual and philosophical foundations and universals which 

are behind them. 

The same scrutiny is extrapolated to contemporary Ukrainian non-figurative 

painting. Its connection with the theological principles of iconography, which can be 

traced/followed in the paintings of T. Silvashi, O. Zhyvotkov, M. Geik, G. Neledva, and 

is realized in an almost hesychatic attitude to pictural matter/medium and colour, is 

proved. The scientific work also traces the strategies of representation of Christian 

categories in non-classical art practices of installation and performance (V. Kaufman, M. 

Barbash, M. Molchan, M. Kolomiets, etc.), the specifics of their presentation in the 

modern art life. The debut and growth of the number of exhibitions and festivals that 

purposefully work with the theme of the sacred since the beginning of the 2010s is noted. 

Often the boundaries between sacred and devotional art are blurred, which indicates the 

affinity of the aspirations of both these directions to the immersive and transcendent 

spectator experience. 

The results obtained in the scientific work can be used by art critics, curators, 

culturologists in writing works and organizing exhibition projects on the history of 

Ukrainian art of XX — XXI centuries, as well as used in teaching and guiding,   lecturing, 

practical classes and resource materials. The study of the process, which is still in the 

process of formation, also makes it advanced for future research. 

 

Key words: Christian tradition, Ukrainian art, image-paradigm, secular art, iconography, 

canon, representation, sacred, transcendence, postmodernism, secularization, 

resacralization, the non-figurative painting 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Історія мистецтва як автономна, цілком світська сфера 

людської діяльності значно молодша за історію художніх практик в межах 

релігійних культів. Ремінісценції різних релігійних традицій перманентно присутні 

в мистецтві на різних етапах його розвитку. Попри послідовну секуляризацію 

європейської культури, розпочату задовго до доби Просвітництва, релігійні 

сюжети, мотиви та образи по сьогодні мають надзвичайно потужний імпульс 

тяглості та продовжують наповнювати мистецьке візуально-інформаційне поле, 

означуючись у найрізноманітніших конфігураціях.  

Філософська парадигма 1960–1980-х рр., яку Ж.-Ф. Ліотар пойменував як «стан 

постмодерну», породила культурну ситуацію з притаманним їй ракурсом відмови 

від «вертикальних» культурних ієрархій, деконструкції «великих наративів» та 

маніфестованої множинності їх трактувань. В її межах усталена релігійна традиція, 

яка завжди базувалася на холістичності світогляду, опиняється в ситуації 

«розхитаного світу», що провокує її до розмиття трансцендентних змістів та втрати 

«центричності» їх сприйняття. Відтак, ареал присутності в мистецтві ХХ — 

початку ХХІ ст. релігійної тематики принципово не обмежується цариною 

церковного / культового мистецтва (за функцією). Попри те, що в гуманітарному 

знанні певний час побутувало судження про певну маргінальність мистецтва на 

релігійну тематику поза межами культу (з чітко визначеною функцією), його 

виключення з магістральних шляхів розвитку мистецтва не сталося. Художня 

ситуація останніх десятиліть продемонструвала, що функціонування релігійних 

мотивів і образів поза межами церковного / культового мистецтва перестає бути 

інертно-пасивним, оскільки формування у 1990-х рр. «постатеїстичного» 

суспільства вносило сутнісні зміни в категорії «віра», «духовність», «сакральність» 

та ін., які відтоді існують в сучасному культурно-інформаційному потоці та, як 

наслідок, у мистецькому середовищі, у нових якостях. 

Реалії української художньої культури ХІХ — ХХ ст. поставали на підмурах 

християнської традиції. Українські митці постійно зверталися до виплеканих 
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народом релігійних сюжетів, мотивів і образів, часто наділяючи їх новими, 

актуальними до завдань часу сенсами. Від початку ХХІ ст. шар художніх творів, 

пов’язаних з християнською традицією, невпинно і відчутно множиться. Це 

актуалізує потребу дослідження причин реактивації релігійної проблематики в 

спадщині вітчизняних митців 1960 — 1980-х рр., специфіки функціонування та 

репрезентації християнської традиції в українському мистецтві 1990-х – 2010-х рр. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане відповідно до плану підготовки наукових кадрів Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв, навчальних планів кафедри теорії і історії мистецтв та 

напрямів досліджень НДВ ХДАДМ, зокрема згідно з держбюджетною темою 

«Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального 

мистецтва при формуванні світоглядних понять» (номер держ. реєстрації 

0314U003934, 2014–2016) та «Сучасні проблеми українського мистецтвознавства в 

контексті європейських студій» (номер держ. реєстрації 0117U001521, 2017–2020).  

Мета дослідження полягає у розкритті особливостей функціонування 

християнської візуальної традиції в творчості українських митців другої половини 

ХХ — перших десятиліть ХХІ ст. Виконання поставленої мети передбачає 

вирішення наступних завдань: 

• виявити стан дослідженості означеної проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

фаховій літературі; 

• охарактеризувати причини реактивації та місце релігійних мотивів та образів 

в українському мистецтві 1960 — 1980-х рр.; 

• виявити основні творчі стратегії у репрезентації біблійного тексту в роботах 

українських художників другої половини ХХ — початку ХХІ ст., що не належать 

до церковного мистецтва; 

• окреслити поняття «образ-парадигма» та проаналізувати інспіровані 

християнською традицією приклади його візуалізації в українському мистецтві 

кінця 1980-х – 2010-х рр.; 
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• прослідкувати основні тенденції та закономірності у візуалізації 

євангельської тематики в арт-практиках українських митців кінця 1980-х —2010-х 

рр.; 

• визначити специфіку функціонування релігійних образів в контексті процесу 

ресакралізації сучасної культури. 

Об’єктом дослідження є мистецтво  (світське) України другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст.  

Предмет – специфіка репрезентації християнської традиції в творчості  

українських митців означеного періоду.  

Хронологічні межі роботи визначені періодом 1960-х –2010-х рр.  

Географічні межі визначені територією сучасної України. 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження і специфіка розглянутої 

джерельної бази були зумовлені проблематикою дисертації. Для її розробки 

ключовими стали такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, абстрагування й узагальнення. Вагомими елементами загальнонаукового 

інструментарію стали методи систематизації та узагальнення, застосування яких 

обумовило репрезентативність джерельної бази дослідження.  

Задля виконання поставлених завдань застосовувалося широке коло 

спеціальних методів дослідження, зокрема: іконографічний та іконологічний, 

образно-стилістичний, метод композиційного аналізу. Їхнє застосування дозволило 

визначити, типологізувати та розкрити специфіку інтерпретації християнської 

тематики вітчизняними митцями. Зважаючи на те, що християнська сакральна 

традиція в найрізноманітніших формах широко репрезентована в українському 

мистецтві, дослідження зазначеної проблематики потребувало використання 

семіотичного та герменевтичного підходів.  

В цілому методологія дослідження ґрунтується на засадах принципу 

системності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі вперше: 

–  зібрано та систематизовано матеріал щодо репрезентації християнської 

сакральної традиції в українському мистецтві другої половини ХХ — поч. ХХІ ст.; 
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–  осмислено стратегії інтерпретацій біблійних образів у сучасних арт-

практиках; 

–  введено до наукового обігу низку творів сучасних українських митців. 

Дисертанткою удосконалено уявлення щодо: 

–  передумов реактивації християнської тематики в творчості українських 

митців 1960-х — 1980-х рр. та реактуалізації духовної проблематики в художньому 

процесі України на межі ХХ – ХХІ ст.; 

–  розуміння поняття «образ-парадигма», який вжито в роботі при аналізі 

мистецьких творів світського (не-церковного) характеру, що уможливлює його 

використання в ширшому науковому контексті.  

В роботі набуло подальшого розвитку: 

–  уявлення про особливості розвитку релігійної тематики в творчості 

українських митців 1960-х — 1980-х рр.; 

– аналіз функціонування у мистецтві 1960-х — 1980-х рр. християнських 

сюжетів, мотивів та образів і їхнього зв'язку з національно-орієнтованим 

тематичним вектором; 

–  осмислення реалізації ідеї трансцендентного в нефігуративному живописі, 

продемонстровано його зв’язок із теологічними підвалинами іконописної традиції. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

можливості їх використання в наукових дослідженнях мистецтвознавчої і 

культурологічної проблематики, а також у навчальній діяльності, зокрема при 

підготовці лекційних курсів з історії українського мистецтва XX –початку ХХІ ст., 

в розробці спецкурсів з проблем сучасного мистецтва у мистецьких навчальних 

закладах. Матеріали та висновки дисертації стануть в пригоді при формуванні 

музейних колекцій та проведенні виставкової діяльності галерей. Зібраний та 

осмислений фактологічний та ілюстративний матеріал стане підґрунтям для 

узагальнюючих праць з історії та критики сучасного вітчизняного мистецтва. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертації отримані 

автором самостійно. 
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Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом їх оприлюднення 

на 19 наук. конф.: Всеукраїнська науково-практична конференція професорсько-

викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2019/2020 н.р., 

доповідь: «Артефакти сакрального: християнська тематика в гравюрах А. Ялози» 

(Харків, ХДАДМ, 2020); Всеукраїнська дистанційна науково-практична 

конференція «Сучасний культурний простір у мистецтвознавчих рефлексіях 

молодих науковців», доповідь: «Топос як складова образу-парадигми материнства 

в українському живописі 1980–2010-х рр.» (Київ, НАКККіМ, 2019); 

VIІ Платонівські читання, доповідь: «Творення перформативної тілесності через 

іконографічні схеми сакрального мистецтва в проектах авторів Харківської школи 

фотографії» (Київ, НАОМА, 2019); Всеукраїнська наукова конференція 

професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи 2017/2018 н.р., 

доповідь: «Релігійні мотиви та образи в творчості художників Харкова кін. 1980-х 

– поч. 1990-х рр.» (Харків, ХДАДМ, 2019); VI Платонівські читання, доповідь: 

«Релігійна мотивіка в творчості Г. Новоженець» (Київ, НАОМА, 2018); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

мистецтвознавства: виклики XXI ст.», доповідь: «Образ-парадигма храму в 

творчості українських митців 2000–2010-х рр.» (Харків, ХДАДМ, 2017); 

Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні виклики педагогічної 

освіти в університетському просторі», доповідь: «Репрезентація трансцендентного 

у творах нефігуративного мистецтва» (Одеса, ПНПУ ім. К. Ушинського, 2017); 

Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів 

і здобувачів ЛНАМ «Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній 

реальності: сталі цінності та подолання стереотипів», доповідь: «Релігійна 

тематика в загальному контексті радянського мистецтва» (Львів, ЛНАМ, 2017); 

Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 70-й річниці ЛНАМ та 

140-й річниці з часу заснування професійної мистецької освіти у Львові «Львівська 

національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької 

освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку», 

доповідь: «Пастиш як стратегія інтерпретації християнської тематики в 
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українському мистецтві кін. ХХ – поч. ХХІ ст.» (Львів, ЛНАМ, 2016); Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики 

XXI ст.», доповідь: «Християнська тематика в художньому житті України 2000 – 

2010-х рр.» (Харків, ХДАДМ, 2016); ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку 

гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та 

інтернаціональний аспекти», доповідь: «Християнська тематика в художньому 

житті України 2000 — 2010-х рр.» (Сєвєродонецьк, СУНУ ім. В. Даля / Монреаль, 

ЦСП «Навчання без кордонів», 2016); Всеукраїнська наукова конференція 

професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи 2015/2016 н.р.; 

доповідь: «Номінативний аспект в інтерпретації біблійних мотивів та образів в 

художній практиці вітчизняних майстрів кін. ХХ – поч. ХХІ ст.» (Харків, ХДАДМ, 

2016); Всеукраїнська наукова конференція молодих науковців, аспірантів і 

студентів «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства», 

доповідь: «Діалог із сакральним: графічний спадок О. Аксініна в контексті 

християнської традиції» (Київ, НАОМА, 2016); ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного 

мистецтва», доповідь: «Пластична презентація біблійних сюжетів у творчості 

Є. Найдена» (Черкаси, ЧНТУ ім. Б. Хмельницького, 2016); X Міжнародна науково-

практична конференція «Релігія та суспільство», доповідь: «Проблема рецепції 

біблійного наративу в мистецтві постмодернізму» (Могильов, МДУ ім. 

О. Кулєшова, 2016); Міжнародна науково-методична конференція «Концепція 

сучасної мистецько-дизайнерської освіти в умовах євроінтеграції», доповідь: 

«Ремінісценції авангардової естетики в роботах українських художників 1960-х – 

1980-х рр. на біблійну тематику» (Харків, ХДАДМ, 2015); VI Міжнародна науково-

практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції 

Слобожанщини», доповідь: «Біблійні сюжети в творчості представників 

харківської групи "МеЖа": до проблеми співвіднесення станковості та 

монументальності» (Харків, НМЦ ОКС, 2015); Міжнародна науково-теоретична 

конференція «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», 
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доповідь: «Питання духовності в суспільстві метамодернізму» (Харків, ХПІ, 2015); 

Міжвузівська наукова конференція науковців, аспірантів і студентів «Ювілей 

НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства», доповідь: «Поетика 

сюжетів Нового Заповіту та характер їх пластичного рішення в українському 

мистецтві часів незалежності» (Київ, НАОМА, 2015); ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Theoretical and Applied Sciences in the USA», доповідь: 

«Православний іконографічний канон у презентації християнських мотивів та 

образів в українському мистецтві другої пол. ХХ — поч. ХХІ ст.» (Нью-Йорк, 2015) 

Публікації. Результати дослідження висвітлені у 26 публікаціях, з яких 6 – 

одноосібні статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України. 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

містить вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел (417 

позицій) та том додатків. Основний зміст роботи викладено на 187 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА РОБОТИ ТА 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

1.1 Аналіз літератури 

1.1.1. Процес ресакралізації в контексті сучасної соціокультурної 

ситуації. Говорячи про модерне суспільство, німецько-американський філософ та 

соціолог Герберт Маркузе дає йому визначення «одновимірного», такого, що 

контролюється нав’язаними ззовні хибними потребами та уніфікується логікою 

підтримки масового споживання. Однак, як він окремо зазначає, це абсолютно не 

свідчить про те, що в цій системі тотально домінує матеріалістичне світобачення. 

Навпаки, система активно перетворює духовні ідеї та практики на товар, 

унормовуючи та забираючи з них елемент трансценденції [140, с. 16]. Наскрізна 

раціоналізація всіх життєвих сфер призвела до дезінтеграції буття сучасної 

людини. Як вже зазначалося у вступі, попри поширену тезу про тотальну 

секулярність сьогодення, слід переглянути: дослідники  відмічають відчутне 

зростання інтересу до релігії, що Пітер Бергер означив як «ресакралізацію» [286]. 

У статті «Бідна релігія» М. Епштейн ще в 1996 озвучив концепцію «пост-

атеїстичного суспільства», що лише починала викристалізовуватися в той час: 

вектор розвитку пострадянського культурного простору після сімдесяти років 

перебування в умовах самоізоляції від релігії не міг не змінити кардинально свого 

напрямку. Як потім автор підсумовує у вступі до книги «Релігія після атеїзму», 

відзначаючи: «Вочевидь, секуляризм та атеїзм в тій формі, в якій вони утвердилися 

в ХІХ і особливо в ХХ ст., вичерпали свій інтелектуальний та екзистенційний 

потенціал і що релігія, у порівнянні за антирелігійною ідеологією, стає більш 

активним елементом соціокультурної ситуації, що наступає» [271, с. 11]. 

Аналогічну тенденцію спостерігає і німецький філософ Герман Люббе, хто в своїй 

статті «Наука і релігія після Просвітництва» (1999) конкретизує її в роздумах про 

нейтралізацію культурної значущості наукових знань: оновлення наукової 

інформації, темпи якого зростають щорічно, полегшення доступу до неї (в тому 
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числі через ЗМІ) підриває у широкого загалу сприйняття науки як джерела  певного 

цілісного світосприйняття та культурного орієнтиру, який на тривалому 

історичному етапі до Просвітництва виконувала релігія [305]. 

Про нинішнє відродження релігії і специфіку її існування в плюралістичному 

соціумі (за терміном П. Бергера) найбільш активно, соціологи, політологи та 

антропологи, як то Даніель Ервю-Леже, Рональд Інґлегарт, Хосе Казанова і Мартін 

Райзенбродт та інш. Хоча визначення ситуації  на зламі сторіч як «постсекулярної» 

почало розроблятись в 1990-х роках, значно доповнив її епістемологічні 

межі  німецький філософ Юрген Хабермас. Почасти це було спровоковано подіями 

9 вересня 2001 року в США, що підштовхнули дослідника до переоцінки 

розповсюдженого в той час ототожнення модернізації та секуляризації і 

проголошення необхідності вибудовування діалогу між прибічниками секулярних 

та релігійних цінностей [305, с. 18]. 

«Релігійний ренесанс» отримує різні оцінки з боку фахівців. Позитивне 

ставлення, як це демонструє Ольга Івановська, спирається на віру в те, що 

ресакралізація пов’язана не з дискурсом масової культури, а виражає 

«спрямованість по вертикалі у вільному пошуку нових духовних сенсів, що 

надають окремому людському життю сенс та значущість» [94, с. 34]. Говорячи про 

методологію роботи з означеною проблематикою, Сергій Лебедєв застерігає від 

абсолютизації оцінки процесів, релігіоцентризму їх аналізу в умовах ігнорування 

диспозитиву її формування [124, с. 32]. Кирило Юдін вважає релігійне відродження 

тривожною формою реідеологізації та навіть духовного диктату [272]. Доєднується 

до подібної негативної оцінки впливу релігійного відродження на пострадянських 

реаліях і Михайло Прохоров, щоправда, звужуючи поняття «пострадянського» 

винятково до Росії [191, с. 27].  

Залишаючи осторонь дискусії щодо конструктивності / деструктивності 

цього феномену, маємо констатувати визнання на загальному науковому рівні 

самого факту наявності змін у місці  релігією в сучасних міжнародних спільнотах. 

Аналіз його проявів розгортається не тільки в соціально-політичній, а й в 

інтелектуально-онтологічній площині. Одним з перших, хто озвучив 
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«богословський поворот» у царині філософії, був Домінік Жаніко [319]. В своїй 

статті 1991 р. (переклад англійською — 2000) він полемізує з французькими 

феноменологами Емануелем Левінасом, Жан-Люком Марйоном, Мішелєм Анрі та 

Жан-Луї Кретьєном, вказуючи на «забрудненість» методології, сформованої 

Едмунд Гуссерлєм, теологічними відсилками, в той час як сам Е. Гуссерль прагнув 

чіткого відокремлення трансцендентного та іманентного. Причину такого 

малоприйнятного для Жаніко «відхилення» він вбачає в ідеях Мартіна 

ї Хайдеггера. Але, вже наприкінці десятиріччя обговорення «теологічного 

повороту» в філософії набувають розлогого та радше ретроспективного, аніж 

оціночного, характеру. В 1998 р. видається збірка «Постсекулярна філософія: між 

філософією та теологією», в якій переосмислюється, з позиції поглядів на 

теологічні питання, доробок вже згаданих Е. Левінаса, Ж.-Л. Марйона, а також 

Лакана, Жан Бодріяра та Жака Дерріди [319]. Ці ж імена, а особливо ім’я Дерріди, 

опиняються в фокусі уваги Гента де Вріcа в книзі «Philosophy and the Turn to 

Religion» (1999), пропонуючи аналіз погляду самої філософії на власні стосунки з 

теологією в контексті нових соціо-політичних реалій загострення дискусій навколо 

питань віри та піднесення фундаменталізму [291]. 

Однак, поступово інтроспекційна позиція поступається інтересом до проекції 

процесів релігійного повороту на зовнішні процеси, мистецькі, зокрема. Одним із 

запропонованих філософами конструктів, який описує сучасне повернення 

культури до «міфотворення» та категорій трансцендентного, є «метамодернізм». 

Термін «Метамодернізм» було введено нідерландцями Тимотеєм Вермюленом та 

Робіном ван ден Аккером, в есе «Нотатки про метамодернізм» (2010). Базові 

принципи нової культурної течії, яку вони пропонують, були сформульовані в 

«Маніфесті метамодернізму» (2011), автори якого характеризують метамодернізм 

як «прагматичний романтизм, вільний від ідеологічного утиску» [327]. 

Префікс «metaxy» автори концепції пропонують у Платонівському сенсі, 

який зустрічаємо в діалозі «Симпозіум»: ним позначаються проміжні онтологічні 

стани, що належать одночасно і світу божеств і смертних, світлу і темряві. Подібно 

до цього і метамодернізм є рухом між вихідними позиціями та типами мислення 
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модерну та постмодерну, між універсаліями та релятивізмом, між структурою та 

реконструкцією: «Тим часом, архітектори та митці все частіше відмовляються від 

естетичних заповідей деконструкції, паратаксиса та пастіша заради естетичних ідей 

реконструкції міфа та метаксиса. Ці художні проявлення виходять за межі 

вичерпаних почуттів та пустотних практик постмодернізму, не відкидаючи 

радикально його методи, але інтегруючи їх та спрямовуючи в нові русла» [40]. 

Метамодернізм моделює нові стратегії та нові метанаративи, тому однією з його 

основних характеристик вважається подолання кордонів між реальністю та 

текстом. Серед інструментів її досягнення автори виділяють такий як 

«неоромантизм», що спирається не романтичне тяжіння до трагічного, величного 

та пошук цілісності світосприйняття.  

Ідея метамодернізму надзвичайно швидко поширилась і була підхоплена як 

дослідниками, так і культурними агентами 2010-х рр. Поряд з цим присутній 

незначний пласт публікацій (Олексій Кардаш та Олександр Павлов), що 

вказують на хибність думки про інноваційність поняття [100, 173]. Оскільки воно 

висувається як альтернатива постмодернізму, в цих публікаціях доводиться 

достатньо однобічне сприйняття останнього та помилкове використання категорій 

деконструкції, симулякру тощо. Однак, як вже зазначалося, сама концепція 

метамодернізму стала частиною загального мистецького та наукового дискурсу, 

даючи підґрунтя для матеріалів, що звертаються до актуалізації релігії, 

«повернення міфу», величного. Такий відгук свідчить про запит на концепцію, яка 

б була відповідною зрушенням у ставленні до зазначеного кола проблем, 

підштовхуючи нас звернутись власне до їх сутності, зокрема до поняття, яке є 

точкою дотику усіх вищезгаданих — поняття «сакрального». 

Саме поняття сакрального досі не має уніфікованого визначення. У 

філософському енциклопедичному словнику, виданому в 2002 р. Інститутом 

філософії АН України, знаходимо наступне визначення «сакрального», 

сформульоване Михайлом Бабієм: «термін, що характеризує церковні таїнства, 

предмети релігійного поклоніння, речі, які відносяться до релігійного культу, все, 

що згідно вченням церкви, наділене Божою благодаттю» [10, с. 562]. Подальше 
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роз’яснення лише підкреслює семантичну розташованість даного терміну 

виключно в релігійній площині. Подібне ж тлумачення, яке ототожнює сакральне і 

священне, пропонується в «Словнику-довіднику» з релігієзнавства Валентини 

Шевченко [259, с. 313]. 

Будучи гіперонімічним святому і священному, сакральне охоплює ту сферу, 

яка перевищує межі людського сприйняття об’єктивно даної дійсності. У статті в 

«Новій філософській енциклопедії» Інституту філософії РАН підкреслюється його 

принципова відмінність буденності, приналежність до непізнаваної істини, 

дивовижного [88]. З точки зору теології, сакральне передбачає наділення 

предметів, речей, людей особливим змістом, що варіюється в залежності від 

релігійно-культурного аспекту.  

Термін «сакральне» було введено в науковий обіг порівняно нещодавно – 

лише у ХХ ст. дослідником Емілем Дюркгеймом [76, с. 65]. Е. Дюркгейм виділяв 

в сакральному в першу чергу, його соціальну природу, вбачаючи в релігії та 

культах особливу суспільну дію, яка вирізняється від решти тим, що спрямована на 

сакральний об’єкт. Однією з найважливіших характеристик сакрального, на яке 

звертав увагу дослідник, є його існування та прояв лише в системі опозиції 

профанному. Вони становлять діалектичну єдність, взаємно виключаючи та 

взаємно передбачаючи одне одного [76, c. 52]. Ця позиція набуває нового звучання 

у зв’язку з теорією сакрального як уособлення та реалізації соціальних інтересів 

через символи та предмети (вотивні об’єкти), в той час як профанне стосується 

сфери буденності. Втім, така «утилітарна» рецепція поняття не набуло 

популярності, набуваючи із часом все більших нюансів у інтерпретації. Так, 

російський вчений-релігієзнавець А. Забіяко визначає в сакральне як «святе, 

священне, важлива світоглядна категорія, що виділяє сфери буття та стану 

існуючого, які сприймаються свідомістю як принципово відмінні від повсякдення 

та виключно цінні» [87, c. 254]. Він акцентує увагу на тому факті, що змістове 

навантаження поняття передається у багатьох мовах через його пов’язаність із 

такими словами як «окремість», «прихованість», «недоторканість» [87, с. 255]. 
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Поруч з Е. Дюркгейомом, одна з перших концепцій сакрального належить 

німецькому філософу Рудольфу Отто. Феноменологія релігії Р. Отто пропонує 

новий погляд на сакральне, розкриваючи його сутність у протиставленні чистого 

(сакрального, нумінозного, святого) та нечистого, сильного та слабого, 

позитивного та негативного. Р. Отто розглядає нумінозне як «принципово інше» 

[171, c. 41]. Він виділяє в сакральному три базові рівні його осмислення, три 

основні засади: непізнаність святого, парадоксальність («протирозумність» а не 

над-розумність), антиномія, коли ми зіткаємось з несумісних протиріч зі своїм 

предметом. Дослідником, що підсумував та розвинув надалі ідеї Е. Дюркгейма та 

Р. Отто, став румунський антрополог та історик релігії Мірча Еліаде. Святе, на 

думку М. Еліаде, є реальністю абсолютною. Для визначення моменту його явлення 

священного у чуттєво доступній формі дослідник пропонує термін ієрофанія. 

Людина шукає знаки трансцендентної реальності в певних локаціях, де був 

знайдений «абсолютний елемент, здатний покласти кінець відносності та 

плутанині. Дещо, що не належить цьому світу, незаперечно проявляється та в такий 

спосіб вказує на якийсь напрямок та визначає якусь поведінку» [268, с. 37].  

Сакральне, як таке, що належить до царини позачуттєвого, згідно 

гегелівського трактування, розвиненим далі Славоєм Жижеком, є непізнаваним і 

не може бути дане в чуттєвій формі [55, 82]. Воно постійно «втікає» від 

репрезентації, набуваючи те, що Сергій Зенкін назвав «континуальністю» [91]. 

Внаслідок цієї континуальності, як визначає Михайло Ямпольський у діалозі з 

С. Зенкіним, сакральне стає «необхідним продуктом переводу «фактів» в сферу 

зображень, репрезентацій в широкому сенсі слова» [276]. Відтак, чуттєвий вимір 

стає важливою частиною проекції сакрального в бутті. В матеріальній культурі ця 

тенденція втілилась у численних формах вотивних об’єктів (об’єктів поклоніння), 

що присутні у більшості релігій та вірувань.  
 

1.1.2. Зарубіжні дослідження про роль сакрального в сучасному мистецтві. Той 

факт, що спостереження принаймні часткової ресакралізації справедливі й для 

мистецького середовища, підтверджується достатньо стійким інтересом до цієї 
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проблеми від кінця 1990-х рр. Зазначимо, що перші публікації, в яких зустрічаємо 

прагнення до встановлення нових орієнтирів у стосунках між сакральною 

тематикою та мистецтвом, зустрічаємо вже в 1960-х рр. Це і випущена на початку 

десятиріччя книга «Christianity and Modern Art» (перевидана в 2013) Франка та 

Дороті Гейтлін, і есей вже згаданого нами в попередніх роздумах М. Еліаде 

(«Sacred and The Modern Artist», 1991) [299, 293]. Еліаде відмічає, що, попри 

арелегійність повсякденного мислення, людина сьогодні все ще зберігає потяг до 

сакрального на рівні підсвідомості. Існуючи у пасивній, прихованій формі, вона 

підштовхує художників до архаїчних форм релігійної свідомості з її наскрізним 

обожествленням природи: «митець прагне звільнитись від ‘оболонки’ речей та 

заглибитись в матерію, аби оприявнити її базові структури» [293, с. 83]. М. Еліаде 

дійсно достатньо точно наводить важливі характеристики мистецтва початку-

середини ХХ ст., пояснюючи їх саме новим зворотом до релігійної свідомості, яка 

долає об’єктивізм науки та мотивує креаціоністські інтенції «створити новий світ, 

більш життєздатний, оскільки більш справедливий, себто, більш адекватний 

чинному положенню людства» [293, с. 85]. Не випадковими в цьому ракурсі 

здаються і слова однієї з найвагоміших персоналій міжнародної мистецької сцени 

1960-х рр. Сола Левітта, якими він розпочинає «Тези концептуального мистецтва»: 

«Концептуальні художники радше містики, ніж раціоналісти. Вони доходять таких 

висновків, на які логіка не спроможна» [313]. 

Зв’язок художніх напрямків ХХ ст. з сакралізуючим мисленням простежує і 

Розалінд Краусс. Р. Краусс буквально ідентифікує мистецтво як світську форму 

віри, яка дозволила каналізувати релігійне почуття, попри усю суперечливість для 

домінуючого в сьогоденні раціонального сприйняття спроб поєднати «мистецтво» 

і «дух» [118, c. 22]. Ознаки цього авторка вбачає в ілюзії трансцендентного 

«нульового ступеню» картини, її референційної кінцевості, що створюється 

базовою для модернізму структурою решітки [118, с.163]. Меєр Шапіро в 

роздумах про абстрактний живопис так само стверджує ізоморфність глядацького 

контакту з живописом чи скульптурою релігійному переживанню: «щире та 
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смиренне злиття з духовним об’єктом, досвід якого не можна отримати 

автоматично, але який потребує підготовки та чистоти духу» [324, с. 163]. 

Від початку 1990-х рр. помітно зростає об’єм публікацій, в яких автори 

заглиблюються в аналізовану проблему. Відбувається істотна зміна в їх інтонаціях: 

якщо до цього розмова про зв’язок сучасного мистецтва і релігії велась переважно 

в площині латентної присутності останньої, її зведення до компромісно-аморфної 

категорії «духовного», тепер чіткіше проговорюється присутність впливу 

конкретних вірувань, зокрема християнського. Парафіяни, усвідомлюючи всю 

неоднозначність свого положення, намагаються виробити певні орієнтири для 

навігації в секуляризованому світі, як це зробив Ген Віс у своїй праці «Postmodern 

times: a Christian guide to contemporary thought and culture» (1994) [326]. Хоча 

автором не розглядається проблема функціонування релігійної тематики в 

мистецтві другої половини ХХ ст., його текст робить очевидним пошук можливості 

церкви влитися в постмодерністські реалії. Задля виявлення потенційних точок 

входу християнської спільноти в «новий світ», Г. Віс дає надзвичайно детальний 

огляд всіх позицій постмодернізму (від міжнародної політики до кіно та 

архітектури), контрастуючи їх з особливостями модернізму. Головним 

конфліктним аспектом, на думку дослідника, є заперечення можливості 

універсальної істини, носіями якої для постмодернізму виступали як модерністські 

стратегії, так і релігія. 

Цей конфлікт виступає лише каталізатором духовної спраглості, яка виявляє 

себе через захоплення західних спільнот в другій половині ХХ ст. східними 

віруванннями та появою Нью-Ейджу, на що вказує Розалі Політскі. Дослідниця 

вважає, що апропріація релігійних символів та ритуалів в сучасних формах 

мистецтва є логічним наслідком кризи значущості буття та «придушення 

колективної психічної енергії» [320, c. 94]. Щоправда, вона зазначає, що 

відповіддю на цю ситуацію стає вивільнення «тіні» (у Юнгіанському сенсі), та 

контроверсійне використання форм проявлення сакрального. Важливим стає 

механізм аналізу подібного «контроверсійного мистецтва», зокрема в царині 

художньої освіти, на чому і фокусується Р. Політскі. 
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Іншою роботою 1990-х рр., яка підкреслює тяглість релігійної традиції, 

різноманіття форматів її існування від пізнього Середньовіччя до модерних часів, 

стала книга Девіда Моргана «Visual Piety: A History and Theory of Popular Religious 

Images» (1998) [315]. На матеріалі, здебільшого, американської культури, автор 

простежує шляхи, якими католицькі та протестантські образи (від «Тайної вечері» 

Леонардо да Вінчі, 1495–1498, до «Голови Христа» Уорнера Саллмана, 1940) 

зливаються з масовою свідомістю та стають частиною репрезентації понять 

гендеру, емпатії, співвідношення тексту та зображень, а також простору та пам’яті. 

Д. Морган стверджує, що важливо за вивчення онтологічного наповнення того чи 

іншого символу не втрачати з поля уваги його соціально створену «граматику та 

традицію використання» [315, c. 11]. Таким чином, необхідно завжди розглядати 

зображення не ізольовано, а як референт до минулих реальностей. Через медіаційну 

функцію християнська образність і приймає безпосередню участь у творенні 

дійсності; питання ж механізму цього творення і є центральним предметом 

названого дослідження, 

Як бачимо, від 1960-х кількість публікацій, що торкаються релігійної 

проблематики в сучасному мистецькому процесі, неухильно зростає. Однак їх пік 

припадає на 2000-ні – 2010-ті рр. Знаковим видання стало «On the Strange Place of 

Religion in Contemporary Art» (2004) професора кафедри історії, теорії та критики 

мистецтва Чиказького художнього інституту Джеймса Елкінса. За його 

спостереженням, сьогодні «ви майже не знайдете прикладів модерного релігійного 

мистецтва ні в музеях, ні в книжках з історії мистецтв» [294, с. 9]. Автор 

намагається сформулювати причини такого розриву між тисячолітніми традиціями 

та сучасним мистецьким світом. Напротивагу Р. Краус та Г. Віс, у своїй роботі 

Дж. Елкінс постулює, що ця традиційна теза про відсутність духовного в сучасному 

мистецтві бере свій початок не з доби модернізму. В дійсності розкіл між 

церковною культурою та культурою художньою намітився ще за доби Ренесансу, 

й поглиблювався з часом — постмодернізм лише довершив  його. Автор аналізує 

п’ять точок зору на питання співвідношення арт-проектів середини ХХ — початку 

ХХІ сторіччя із релігією, які були викладені його студентами, що дозволяє йому 
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виділити основні протиріччя у сприйнятті мотивів сакрального у художній 

культурі означеного періоду. Дослідник відмічає, що, хоча сучасні митці й цитують 

у своїх роботах християнські, буддистські та інші релігійні образи, вони не 

належать до сакрального мистецтва, оскільки більше не виконують функції 

культових предметів: «Поп-арт, мінімалізм, концептуалізм, відео-арт та інсталяції, 

здається, знаходяться у тисячах миль від релігії. Вони можуть «прочитуватися» як 

пов’язані з релігією — ця тема пізніше підійматиметься у книзі — але, часто, не 

призначені для сприймання як релігійні» [294, с. 12]. Проте, це зовсім не означає їх 

відірваність від такого поняття, як духовність, яка є однією із складових релігії: 

«поняття «Бог» не належить до мови мистецтва, куди воно штучно вживлене, але, 

водночас, у спосіб, який складно пояснити, воно є частиною його інструментарію, 

хоча й було відсунене в сторону» [294, с. 116]. 

Ще одним дослідником питання місця релігійних мотивів та образів у 

сучасному мистецтві є Грехем, який видав у 2007 році свою книгу «The art of the 

sacred: an introduction to the aesthetics of art and belief». Окремий розділ у ній 

присвячено питанню теології та візуального мистецтва, яке на думку автора, «у наш 

час постійно змушені зіткатися — разом чи поодинці — не тільки з культурними 

викликами пізнього модернізму та постмодернізму, але з потужністю “техніки” як 

самоцілі. Обидва, у найкращих своїх проявах, чинять супротив останньому. <…> 

теологія відноситься до мистецтва як до доповнення, а не ворога, у завданні 

осмислення та втілення усіх створених форм» [300, с. 147]. Сьогодні митцям 

вдається втілювати релігійні почуття без прив’язки до конфесій, звертаючись до 

абстракції, позбавленої всіх символів та образності, що робить її багато в чому 

«недоступною» для глядача. Це пов’язано із домінуванням у сучасному західному 

світі (у т.ч. через надбання протестантизму) вербальності та текстуальності над 

візуальністю, які роз’єднали симбіоз цих потужних культурних сфер. Свої роздуми 

дослідник доповнює аналізом концепції співвідношення теології та мистецтва 

таких дослідників як Ханс Урс вон Бальтазар, Рей Харт, Пол Тілліх та інші. 

Окрім монографій аспекти існування релігійної традиції в межах сучасного 

мистецтва висвітлюються і в низці дисертаційних робіт, що з’явилися від початку 
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нульових. Ситуація з розмиванням традиційних меж існування християнських 

образів, їх дифузію з масивом світського мистецтва, часто ставить фахівців в 

ситуацію проблемності формулювання предмету, підштовхуючи їх до пошуку 

певних альтернатив, найближчою з яких стає поняття «духовності». Маючи ту 

ступінь пластичності, яка не обмежується конфесійними рамками, воно вміщає в 

себе велику частину того різноманіття взаємодії релігійних ідей та концептів в 

плюралістичних спільнотах сьогодення. Дисертація на здобуття ступеню доктора 

філософії Девіда Стентона Гійона «A Study of Spirituality in Contemporary Visual 

Art and Foundations Funding» (2008) [304]. В ній прослідковано тотожність 

категорій піднесеного та духовного та їх вплив на розвиток філантропічних 

ініціатив в Американській постмодерній культурі. Автором розглядається 

творчість американського медіа-художника Білла Віоли, де поєднання піднесеного 

та духовного створює платформу для суб’єктивного дослідження світоустрою та 

спрямоване на подолання віддаленості, що виникає як на глобальному рівні, так і 

на міжособистісному. Поряд з практикою окремих митців, Гійон відстежує це ж 

прагнення й в інституційних колах, розглядаючи досвід фундацій, що підтримують 

взаємообмін між духовністю та арт-об’єктів. 

Релігійні конотації у відео- та аудіо-інсталяціях Б. Віоли розглядаються 

також в кандидатській дисертації Олени Олександрової «Dis-continuities: The role 

of religious motifs in contemporary art» (2013), яка згодом була опублікована як 

монографія «Breaking Resemblance: The Role of Religious Motifs in Contemporary 

Art» (2017) [281]. Втім, Б. Віолла є лише одним з багатьох міжнародно визнаних 

авторів, обраних авторкою задля детального та глибокого вивчення умов та 

принципів «переробки» релігійних мотивів, фігуруючи поряд з іменами 

Марко Ротко, Барнетта Ньюмана, Енді Уоргола, Марселя Бротарса та інших. В 

дисертації виділено таких два магістральних напрямки у взаємодії з ними митців, 

що розмежовані за принципом дотримання / не дотримання мотиву 

ахіропіітичного, тобто, нерукотворного зображення. Посилаючись на 

запропоновану Жаком Рансьєром концепцію витіснення (displacement), 

О. Олександрова формулює тезу, згідно якої, в ситуації «витіснення» у нетипове 
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для нього середовище, релігійний образ слугує не лише для самопрезентації, а й 

для виразнішого проявлення контексту, в якому демонструється [281, с. 42]. В 

такий спосіб відбувається емансипація від традицій минулого: їх цитація дозволяє 

вказати не на сакральний праобраз, а на сам механізм вироблення сакрального, 

запропонувати критику не культу, а самого «образо-творення» [281, с. 45]. Втім, як 

підкреслює сама дослідниця, дані спостереження не вичерпують весь спектр 

шляхів інтеграції релігійних мотивів в художні пошуки ХХ–ХХІ ст. 

Якщо О. Олександрова пропонує огляд різних за технікою робіт, 

Ніссан Перез звужує предмет свого дисертаційного дослідження до фотографії 

[Перез]. В своїй роботі, «Picturing Faith: Christian Representation in Photography» 

(2012), автор вказує на майже практичну відсутність фотографії в дискусіях про 

стосунки між мистецтвом та релігією (щоправда, зазначимо, що О. Олександрова, 

чия дисертація була захищена роком пізніше, звертається серед інших медіумів і до 

фотографії) [318]. Н. Перез фокусується на християнській тематиці та символіці, 

систематизуючи способи їх використання як митцями-християнами (при цьому, 

розрізняючи їх й за конфесійною приналежністю в т.ч.), так і не-християнами 

(іудеями, мусульмани, представниками східних вірувань). Привертає увагу також 

думка автора про вплив християнства, а конкретніше, католицизму, на появу та 

розвиток фотографічної практики в цілому. Перез слушно вказує на цікавий 

парадокс: достовірність, істинність, якою наділяється сакральне зображення 

(живописне, скульптурне чи графічне) зникає у фотографії, не всупереч, а завдяки 

її індексальній природі. Цим і пояснюється особлива контроверсійність релігійного 

жанру у фотографії, а також виноситься на поверхню взагалі специфіка даної арт-

практики, яка виділяє її з-поміж інших видів мистецтва. 

Логічною є присутність в фаховій літературі поруч з монографіями та 

дисертаціями також і наукових статей. Формат наукової статті передбачає 

можливість варіювати масштаб предмету аналізу від локальних, вузьких тем, до 

широких загальнотеоретичних проблем. Примітно, що в них так само подекуди 

зустрічаємо тенденцію до евфемізації релігійного, його заміщення поняттями 

«сакрального» та «духовного». Серед таких прикладів назвемо публікацію чеської 



 36 

авторки Марії-Аліни Асавей «Sacred Cruelty in Contemporary Art and Popular 

Culture» (2011) [284]. При цьому, розкриваючи присутність в кінематографі, 

перформансі сприйняття жорстокості та огидного, форми репрезентації якого 

запозичені в традиційного релігійного мистецтва, дослідниця спирається саме на 

християнські взірці. З огляду на це, дещо непослідовними видаються її подальші 

висновки, в яких йдеться про релігійне «взагалі». Але, як і попередні згадані нами 

дослідники, М.-А. Асавей стверджує невикорінювану присутність релігійного або 

духовного (ці два поняття в статті розрізняються) в сучасному мистецтві, часто 

закамуфльованого під виглядом людського болю та страждання [284, с. 18]. 

Достатньо усвідомлене та структуроване пояснення заміщення «релігійного» 

«духовним» знаходимо у Ріни Арії в статті «Spirituality and Contemporary Art» 

(2016) [283]. Р. Ар’я вважає, що в ХХ-ХХІ ст. відбулося розчинення релігійних 

образів в масиві художніх творів, що пов’язані з «духовністю»: «Символи 

християнської віри стали просто міфологічними символами системи вірування, яке 

більше не сприймається обґрунтованим. Якщо раніше релігійні догмати 

створювали певний водорозділ між реціпієнтом та вотивним об’єктом, задавали 

його інтерпретацію, тепер глядач отримує можливість більш безпосереднього, 

імерсійного та позбавленого дидактики контакту з образом. Інтерактивний режим 

сприйняття, закладений в більшості нових форм мистецтва, консонує з уявленнями 

про духовність, як про самоусвідомленість та перебування «тут-і-зараз». 

Думку про притаманну мистецтву релігійність висловлює також в своїй 

статті «Religious Themes in Contemporary Art» (2017) і Кодріна Лаура Іоніта [309]. 

Публікація зосереджується на тих сучасних авторах, які поєднують пошуки 

сутності мистецтва з релігійним переживанням — як то згаданий вище Білл Віола, 

чи румунські художники Онісім Кольта, Марін Герасім та група «Prolog». Згідно 

К. Л. Іоніти, відкритість до абсолюту формує осердя мистецтва, його «істинну» 

складову. 

Серед фахових публікацій знаходимо і такі, де, подібно до «Постмодерної 

епохи: християнський путівник до сучасної думки та культури» Г. Віса, автори 

чітко означують себе з представників певної конфесії і презентують питання, 
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синтезуючи фахові норми та власну релігійну позицію. Такою є стаття Джонатана 

Андерсона «The invisibility of Theology in Contemporary Art Criticism» (2014). 

Звертаючись до згаданої нами раніше книги Дж. Елкінса «Про дивну роль релігії в 

сучасному мистецтві», дослідник говорить, що амбівалентність, підваженість 

релігійно-орієнтованого мистецтва зумовлена не тільки, і не стільки нестачею в 

ньому потужності, скільки відсутністю адекватних прикладів його інтерпретації 

[282, с. 62]. Адекватною інтерпретацію, згідно Дж. Андерсона, є не просто оцінка 

творів мистецтва без врахування інтенцій художників просто як «культурних 

артефактів», а врахування їх теологічного виміру. «Теологічний голос» 

виключається з методології аналізу, залишаючи враження неповноцінності самого 

факту присутності релігії в сьогоденні. В публікації виділяється три типи робіт, в 

яких теологічно-орієнтована критика є доцільною: 1) роботи, що мають очевидні 

релігійній відсилки в формі, сюжеті чи назві; 2) роботи, створені авторами, які 

заявили про те, що є віруючими; 3) роботи, що торкаються важливих проблем в 

теології (наприклад, місце людини в світі, страждання тощо). Дж. Андерсон 

наполягає на необхідності вдумливої та виваженої присутності теологічного 

мистецтвознавства в дискурсі сучасного мистецтва, оскільки воно допоможе не 

залишати поза увагою всю комплексність робіт та формуватиме і в аудиторії 

відповідну здатність до їх сприйняття. 

Дослідження християнської традиції в сучасному художньому дискурсі на 

пострадянському просторі отримало свою специфіку внаслідок інших історичних 

реалій, в яких тривалий час домінуючим віровченням був не католицизм або 

протестантизм, а православ’я з його іконописною традицією. Цим зумовлена 

достатньо значна кільксть статей, присвячених дослідженню зв’язку традиційї 

російського авангарду та православного церковного живопису, що з відчутною 

регулярністю з’явиляються після 1991. Оскільки дана тема російського авангарду 

не входить в хронологічні межі нашого дослідження, то ми дозволимо собі лише 

побіжного перелічити деякі з імен російських авторів, хто працював з даною 

тематикою — це Дмитро Сараб’янов, Віктор Бичков, Олег Тарасов, 

Марина Цветаєва, Лілія Кабанова та інші. Попри те, що названі фахівці зупинялись 
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в своїх роздумах лише на християнських підвалинах естетики першої половини 

ХХ ст., факт звернення до паралелей між сакральним та світським мистецтвом є 

для нас показовим з точки зору повернення реабілітації релігійної проблематики в 

наукових колах після семи десятиріч її табуйованості. 

Пострадянська культура, що стримувалась, ніби пружина, доктриною 

історичного матеріалізму, тим відчутніше відреагувала на звільнення від нього. 

Цей процес наклався на постсекулярні спрямування, що дало лавиноподібне 

формування «нової релігійності». Явище «нової релігійності» виствітлено в 

монографії Юрія Рижова «Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и 

искусстве» (2006). Спираючись на тезу В. Бичкова про ігровий, «ностальгічний» 

характер постмодерністської культури, дослідник визначає релігійність нашої доби 

наступним чином: «це мистецтво доволі несхоже на мистецтво попередніх епох: 

воно відноситься не до зовнішніх об’єктів — творам мистецтва, але до всього 

оточуючого середовища, у тому числі до внутрішнього світу людини» [201, с. 198]. 

Через власну відгородженість від церковного середовища сучасна культура 

породжує містифікований варіант християнських тематик, із чималим впливом 

східних вірувань та окультних елементів. У цьому автор вбачає тенденцію 

сучасного мистецтва до «обвалу в архаїку», який тісно пов'язаний з орієнтацією на 

масову культуру та новітніми медіа-технологіями, з використанням яких в першу 

чергу і буде пов’язаний, як вважає науковець, подальший розвиток мистецтва 

взагалі й релігійної тематики зокрема. 

Зауважимо, що в російськомовних мистецтвознавчих колах допоки 

монографія Ю. Рижова є чи не єдиною. В останні декілька років з’явилася низка 

наукових статей Миколи Шендарьова — «Христианские сюжеты в современном 

отечественном искусстве» (2016), «Профанация сакрального: христианские образы 

в перформансах деятелей московского акционизма 1990-х гг.» (2016) та 

«Религиозная тематика в творчестве художников 1990-х гг.» (2018) [260-262]. 

Автор доходить висновку про появу гострого розмежування у «співвідношенні 

творчості та релігії», пов’язане з протестними настроями, як авторів, так і публіки, 

що не сприймає їх радикально налаштованих проектів [262, с. 179]. «Християнське 
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мистецтво», як його означує М. Шендарьов, спирається на особистісне 

переживання віри. Це пов’язано із протестанстськими впливами з їх 

іконокласичною установкою та бажанням уникнення створення «симулякрів» Бога. 

В своїх роздумах Шендарьов посилається на ідеї, висловлені 

Ганною Флорковською. Г. Флорковська вивчає мистецтво символізму та 

радянське мистецтво 1960-1980-х рр.: обидві сфери її зацікавлення стали об’єктом 

дослідження в її статті «Религиозная тема и поиски современного искусства» 

(2015), яка охоплює великий за хронологією період — від церковного мистецтва та 

релігійної картини кінця ХІХ ст. до огляду виставок початку 2010-х рр. Значна 

частина матеріалу присвячена неофіційним художнім колам 1960-х — 1980-х рр. 

Як зауважує авторка, «Для поняття релігійне в мистецтві тоді існувало два 

синоніми: піднесене та заборонене, та релігійні теми в мистецтві тоді сприймались 

як одна з форм різнодум’я» [245]. Релігійний живопис кінця 1970 х–початку 

1980- х рр. в Москві аналізується мистецтвознавицею в одному з розділів її 

дисертації. Серед центральних його положень відзначається присутність інтонацій 

камерності та акценті на спільному проживанні релігійної істини [246, с. 28]. 

Фактично, цю ж думку, вже на пізніший історичний період, екстраполює в своїх 

публікаціях М. Шендарьов. 

Таким чином, проаналізувавши низку зарубіжних фахових досліджень, де 

висвітлено проблему місця релігійних образів та сюжетів у сучасному мистецтві, 

можемо констатувати, що усі дослідники констатують факт впливу секуляризації 

культури на презентацію сакральних тем у мистецтві, наголошуючи на 

принципових відмінностях художнього осмислення релігійності у модернізмі та 

постмодернізмі, а також наголошуючи на більшій доречності вживання поняття 

«духовний», ніж «релігійний» по відношенню до арт-об’єктів останніх десятиріч. 
 

1.1.3. Дослідження місця релігійної тематики в сучасному українському 

мистецтві. Звертаючись до визначеності ступеню дослідженості специфіки 

сучасної репрезентації християнської традиції в працях українських 

мистецтвознавців, ситуацією зі становленням проблематики добре окреслив в своїй 
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статті «Сакральне різьблення по дереву в Галичині ХІХ – першої половини ХХ ст. 

як феномен художньої культури України» Юрій Одрехівський: «…в роки 

тоталітарного режиму владними структурами не толерувалось дослідження 

українського сакрального мистецтва. Щойно після здобуття Україною 

незалежності у 1991 р. дослідники отримали значно ширші можливості займатися 

і цим питанням» [162, с. 83]. Дійсно, українські мистецтвознавці отримали 

можливість глибоких, незаідеологізованих розвідок тематик, дотичних до релігії, 

лише після початку1990-х рр., однак, їх де-табуйованість викликала в першу чергу 

сплеск досліджень суто церковного мистецтва, а ніж світського втілення 

християнських образів. Серед етапних праць тут необхідно назвати «Історію 

української ікони» (2004) Дмитра Степовика — книги, що охоплює основні віхи 

розвитку українського іконного малярства, починаючи з ХІ ст. Окремий розділ 

книги присвячено українському іконопису ХХ ст., як авторів, що проживали на 

території сьогоднішної України (Осип Курилас, Антон Монастирський, Петро 

Холодний, Олекса Новаківський, Ярослава Музика та інші), так і представників 

діаспори (Петро Липинський, Святослав Гординський, Яків Гніздовський, 

Ростислав Глувко, Омелян Мазурик, Микола Бідняк та інші) [225, с. 99-122]. 

Однак, автор не виходить за межі розмови саме про культові образи, хоча серед 

ілюстрацій наводить полотна і Феодосія Гуменюка, і Івана-

Валентина Задорожного, і Миколи Малишка, про які згадує лише в одному реченні 

саме як про вотивні композиції [226, с. 121]. 

 За останні двадцять років була захищена ціла низка дисертацій, що працюють 

з вивченням форматів взаємодії релігії і мистецтва: 

1) дисертації, присвячені історії українського або зарубіжного церковного 

мистецтва: Наталії Урсу («Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях 

України (XVIІ-XIХ ст.)», 2009); Віталій Жердєв («Сакральне мистецтво в 

православних храмах Німеччини (ХІХ – початок ХХ ст.)», 2010), Ростислав 

Студницький «Синтез мистецтв у сакральній архітектурі Східної Галичини кінця 

ХІХ – першої третини ХХ ст.», 2014, «Творчість Святослава Гординського другої 

половини ХХ ст. (художньо-стилістичні, жанрові та концептуальні особливості)», 
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2014), Надія Руско (Особливості галицького іконопису кінця ХІХ — початку ХХ 

століть: філософсько-релігієзнавчий контекст», 2015) [236, 81, 229, 200]; 

2) дисертації, що торкаються філософського фундаменту християнського 

сакрального мистецтва в цілому: Максим Мельничук («Особливості 

трансформації ролі мистецтва в християнському культі», 2011), Альона Лещенко 

(«Експлікація християнського сакрального мистецтва: коеволюційно-резонансний  

контекст», 2016) [152, 128]; 

3) дисертації, присвячені зв'язку релігії та мистетцва ХХ ст.: 

Василь Черепанин («Трансформація візантійського іконографічного канону в 

мистецтві некласичної естетики», 2007), Лідія Лозова («Теологічний вимір 

ленінградської школи мистецтва авангарду 1920-1960-х років», 2014) [256, 131].  

Дисертація В. Черепанина є особливо релевантною в контексті нашого 

дослідження: в роботі викладено ідею паралельного розгляду і зіставлення одного 

з головних феноменів середньовічної культури — ікони — та мистецтва 

некласичної естетики ХХ століття. Автор охоплює як модерністський художній 

спадок західноєвропейський і східноєвропейських країн, так і роботи, що відносять 

до постмодернізму, акцентуючи увагу на їх принциповій відмінності у презентації 

релігійних тематик: якщо модернізм намагався створити власну мову для їх 

візуалізації, то постмодернізм відмовляється від пошуків нових засобів виразності, 

використовуючи цитацію. У роботі проаналізовані використання іконографічних 

атрибутів візантійського канону у сучасному мистецтві, перенесення законів 

іконописної логіки у твори некласичної естетики та позицію глядача та художника 

відносно них. Порівнявши основні аспекти художньої мови та «теології» 

візантійської ікони з напрямками сучасного мистецтва, автор доходить висновку, 

що «сучасне мистецтво свідомо і несвідомо відроджувало багато характерних для 

іконошанування тенденцій інтерпретації мистецтва, оскільки відчувало гостру 

потребу в презентації сакрального, в контакті з трансцендентним» [256, с. 12]. 

Сакральне мистецтво і ікону, за твердженням дослідника, об’єднує спільна 

стратегія – не відтворювати, а створювати, презентувати реальність. 
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Серед видань, де висвітлено аспекти реалізації релігійної традиції в 

мистецтві, відмітимо монографію Вікторії Головей «Сакральне в мистецтві: 

проблеми образотворчої репрезентації» (2012) [61]. Дослідниця розглядає великий 

обсяг питань, серед яких і дуалістичність релігійного мистецтва, проблемність 

поєднання в ньому естетичної та релігійної функції, і причини кризи сучасного 

сакрального мистецтва, що віддаляється від своєї символічної природи, внаслідок 

чого втрачає контакт з трансцендентним виміром. 

Значно розширює бачення явища ресакралізації у своїх дослідженнях 

Олена Вячеславова, виводячи його за рамки виключно християнської традиції. 

Мистецтвознавець виділяє кілька стратегій роботи із міфопоетичним 

образотворчим матеріалом. За її спостереженнями, сакральні твори останнього 

періоду можуть поєднувати у собі коди різних релігій, культур та епох задля 

створення особистої авторської міфології [51, с. 6]. Подібний полісемантизм 

наділяє усе зображення властивістю «відкритої системи» (У. Еко), рухомістю та 

підвищеним рівнем символізму [51, с. 8]. Його протилежністю є шлях 

раціоналізації та заниження символічного рівня через алегоризацію останнього у 

роботах художників. У першому випадку міфологічний елемент відіграє роль 

сюжетної основи об’єкту, його смислового простору, в якому розкривається образ, 

у другому йдеться про образне узагальнення, власне зовнішню оболонку 

художнього твору. Останнім, третім, варіантом «є сучасні зразки формалізації 

християнського міфу й перетворення його в уніфіковану знакову систему» [51, 

с. 8]. Поряд із солідною теоретичною базою статті (у тексті присутні посилання на 

Р. Барта, Г. Гадамера, М. Еліаде та інших визнаних науковців) в ній наявні відсилки 

й до конкретних творів вітчизняного мистецтва кінця ХХ — початку XXI ст., що 

відповідають, на думку автора, сакральній тематиці. Хоча їх формальний аналіз 

опускається, широта ілюстративного ряду виділяє дану публікацію серед інших 

матеріалів аналогічної проблематики. 

Вищеперелічені роботи, окрім дисертації В. Черепанина та О. Вячеславової, 

хронологічно не співпадають з межами, встановленими для даного дослідження 

(друга половина ХХ — початок ХХІ ст.), або фокусуються на церковній художній 
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традиції, що не відповідає предмету дисертації. Більшість матеріалів з проблем 

сучасного українського мистецтва можна розділити на три великі групи: оглядові 

роботи, в яких розкриваються основні етапи, явища художнього життя, визначальні 

тенденції (нариси, монографічні видання); аналітичні публікації, що торкаються 

окремих питань розвитку вітчизняного мистецтва другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст.; матеріали, присвячені творчому шляху окремих художників (переважно у 

формі статей та есеїв). Однією з найширших є остання група. Логічною була б 

поява зацікавленості в сучасній трактовці релігійних образів саме на прикладі 

персоналій. Проте, такі публікації допоки є напрочуд малочисельними: це стаття 

Дмитра Пшеничного «Сакральні інспірації в творчості Олега Мінька» (2011) та 

Ірини Дундяк «Сакральний напрям творчості Опанаса Заливахи» (2008) [192, 74]. 

Одним з прикладів назвемо статтю мистецтвознавиці Богдани Пінчевської 

«Легітимність присутності біблійних мотивів у сучасному мистецтві: Творчість 

Олександра Ройтбурда 2008–2010 рр.» (2009). Вона присвячена аналізу низки робіт 

О. Ройтбурда, на основі якого робляться певні висновки щодо сформульованої 

проблеми. Відповідно до авторської класифікації способів рефлексії сакрального в 

творчості живописців постмодерної епохи, мистецтвознавиця виділяє у доробку 

майстра дві серії, які б відповідали цій класифікації — це «Майстер чоловічих та 

жіночих напівфігур» та «Караваджо VS Ройтбурд». На прикладі першої серії 

висвітлюється сприйняття релігійності як певної сукупності зовнішніх 

ознак — регалій, символіки, жестів. Другий цикл стає тим підґрунтям, на якому 

розкривається власне центральне питання дослідження — шляхи та можливість 

існування біблійних мотивів у сучасному арт-процесі. Дослідниця виділяє у 

полотнах художника лише ті риси, які репрезентують їх зв’язок із актуальним 

мистецтвом, наголошуючи на цитації та іронії як засобах переосмислення «занадто 

тяжких, муміфікованих, вписаних у бурштинове світло стереотипів, ідей, 

переоцінка архетипових культурних моделей з точки зору сучасного художника, і, 

звичайно, його глядача: сучасної людини» [184, с. 228]. Класика, за твердженням 

авторки, належить до замовчуваних у сучасному художньому процесі питань, 

оскільки стереотипно належить до найвищого тематичного щаблю. В ході роздумів 
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мистецтвознавиця втрачає з поля зору власне мету дослідження — аспект 

легітимності біблійної (релігійної) тематики в умовах сьогодення, замістивши її 

специфікою взаємодії класичної спадщини із художнім середовищем 

постінформаційної епохи. У тексті висловлюється думка, згідно якої, «формальне 

переосмислення релігійних сюжетів, врешті, є, можливо, ледь не єдиною формою 

думки про релігію, приступною сучасникам, тим більше — митцям, тим 

більше — тим, хто народився і виріс у тій частині земної поверхні, котру наразі 

модно називати “пострадянським простором”» [184, с. 230]. 

Аналіз функціонування релігійних образів в художньому процесі останніх 

десятиріч виразніше представлений в матеріалах художньої критики. До таких 

відносимо рецензію Романа Яціва «Ремінісценції Любомира Медвідя» (2014), 

присвячену персональній виставці Любомира Медвідя, на якій було експоновано 

серію «Ремінісценції» [414]. Попри відсутність прямих вказівок на біблійні 

джерела живописних притч майстра, автор чітко виокремлює їх теософське 

підгрунття та способи його реалізації у формальній мові полотен. Детальний, 

наповнений поетичністю, аналіз богородичного образу  знаходимо в есеї Романа 

Корогодського «Дзвонар: Опанас Заливаха» (2001, опублікована у виданні 2009) 

[108]. В програмній для видатного українського нонконформіста картині «Пресвята 

Богородиця» автор вбачає тему трагедії жінки, що проникає й в інші твори 

художника. Автор вказує на готичні алюзії, присутні в абрисах постаті Пречистої: 

видовженість готичних форм відповідає вертикальній елеваційності, до якої тяжів 

О. Заливаха як до знаку злету духу [Корогодський, с. 420].  

Необхідно відзначити, що роздуми про духовність (в тому числі, пов’язану з 

релігією) постійно фігурують в фахових матеріалах, присвячених вітчизняному 

нонконформізму. Хоча у таких знакових публікаціях, як колективна монографія 

«Мистецтво українських шістдесятників» («Искусство украинских 

шестидесятников», 2006) та монографія Лесі Смирної «Століття нонконформізму 

в українському візуальному мистецтві» (2017) факт реактивації релігійних образів 

в пізньорадянському мистецтві не розглядається, Ольга Котова у своїй дисертації 

«Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60-80-х 
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років ХХ століття» (2008) визначає «сакральність» як одну зі специфічних рис 

цього явища. Авторка ставить її поряд з «неприйняттям офіційної ідеології» [113, 

с. 14]. В одному з підрозділів окремо вказується на стилістичні впливи іконопису 

на практику одеських художників, зокрема Віктора Маринюка. Ольга Гуляєва в 

дисертації «Художньо-стилістичні домінанти культурних процесів на півдні 

України в 1960-1980 роках» (2017) теж окремо виділяє християнську тематику в 

нонконформістському спадку Одеси, аналізуючи її присутність в творчості 

Люди Ястреб та Валентина Хруща [70, с. 133-134]. Надзвичайно вагомою для 

нашого дослідження виявилась дисертація Ірини Дундяк «Українське церковне 

малярство другої половини ХХ – початку ХХІ століть» (особливості 

функціонування, збереження, трансформації та відродження) (2019), в якій, поряд 

з детальною систематизацією та аналізом сучасних церковних образів виявляються 

стилістичні прикмети інтерпретації традиційних іконографічних схем майстрами 

нонконформізму, присутність в їх доробку елементів комунікативних механізмів 

релігії, пов’язаність з морально-патріотичними аспектами [74]. Зауважимо, що 

авторкою аналізуються роботи художників Харкова, Києва та Львова, тоді як 

Одеські живописці перелічуються буквально одним рядком — «О. Соколов, 

В. Стрєльников, В. Маринюк, С. Сичов, В. Хрущ, Л. Ястреб» [74, c. 300]. 

Питання впливу християнської традиції на мистецтво ХХ – ХХІ ст. також 

відстежується науковцями на матеріалі нефігуративного живопису. Перші 

комплексні наукові дослідження феномену Абстракціонізму з’явились не в 

мистецтвознавчій царині, а в естетиці: кандидатська дисертація 

Тетяни Ємельянової присвячені низці питань, щодо його генези та розвитку [80]. 

Дослідниця приділяє увагу зв'язку абстрактного доробку Василя Кандинського, 

Казимира Малевича, Наталії Гончарової та інших майстрів початку ХХ ст. з 

іконописом. Втім, маємо констатувати, що сама проблема поновленого інтересу до 

сфери трансцендентного залишалась поза межами великих наукових дискусій і 

окреслювалась переважно на достатньо побіжний манер. Однією з небагатьох 

мистецтвознавиць, які приділяли увагу цьому питанню, була Ольга Петрова: у 

статті «Метафізика українського нефігуративу на межі XX та XXІ століть» (2004) 
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нею виділено два типи художників-нефігуративістів — «формісти» та 

«трансценденталісти» [178, с. 522]. Останні, за її твердженням, черпають 

натхнення з християнської системи колоризму, розробленою ще в часи 

Середньовіччя. Підхоплюючи цю тезу О. Петрової, Наталія Мархайчук в своїй 

дисертації «Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного 

нефігуративного живопису» (2006) виводить цей зв’язок в площину діалогу з 

етнокультрою, простежуючи сповненість ненаративних творів М. Малишка, 

М. Гейка онотологічними костями світла, що транслюються через символізм 

кольору [143]. 

Частіше знаходимо згадки про релігійні образи та сюжети у матеріалах 

першої групи (оглядові публікації з історії сучасного українського мистецтва). 

Проте, їх панорамний характер, формат, що уникає глибокого занурення в 

проблематику, залишає її без належної уваги. Як правило, спостерігається 

фактологічний підхід — перелічуються роботи, назви яких свідчать про 

присутність біблійної лінії в творчості того чи іншого майстра. Показовим є те, що 

більшість робіт, що згадуються, відносяться до скульптури. Так, в «Історії 

українського мистецтва у п’яти томах» частина скульптурного доробку 

Юрія Багаліка була описана Мариною Протас як «…сумна рефлексія з приводу 

згасаючої духовності в окреслених у просторі силуетах язичницьких, біблійних і 

євангельських персонажів («Поцілунок Iуди», 1998; «Берегиня», 2004; «Зелена 

мадонна», 2000), що відбивають складне, драматичне буття сучасної людини у світі 

викривлених, потоптаних цінностей» [97, с. 811].  

За останні роки з’явилося декілька достатньо різнопланових наукових 

публікації, присвячених біблійним образам в скульптурі межі століть. В матеріалі 

«Духовність в сучасних українських монументах» Наталією Журмій, 

безпосередньо звертається до конкретних об’єктів, але обмежується при цьому 

лише тематичним аналізом, доходячи висновку, що «міська скульптура, 

перебуваючи в стані активної трансформації, декларує, що значущими символами 

української культури та духовності для сучасників є постаті християнських святих 

та постаті видатних діячів епохи українського бароко» [86]. В статті 
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використовуються культурологічні методи (узагальнений опис історичного 

контексту, теоретизуючі роздуми щодо ролі мистецтв в суспільстві, суть певних 

понять) й оминається питання пластичних якостей творів на релігійну тематику. 

Дослідження не містить ґрунтовного висвітлення стилістичних особливостей 

пам’яток — акцент робиться більше на їх семантиці, через яку було закарбовано «в 

монументах культурно-духовні цінності оновленого суспільства» [86]. На 

противагу цьому, Анастасія Гончаренко в статті «Образно-тематичне розмаїття 

сучасної станкової скульптури України», категоризуючи роботи за тематикою, 

виділяє окремо міфологічні та релігійні образи та робить їх стислий формальний 

аналіз, який дозволяє констатувати процес «дегероїзації» тематики [66].   

 Поряд з цим, деякі фахівці відмічають для себе повернення теми, що 

розглядається нами, в мистецький «авангард». Галина Скляренко у статті до 

«Історії українського мистецтва в 5 томах» згадує київську виставку «Діалог крізь 

віки» (1988), присвячену тисячоліттю Хрещення Русі, «що повернула у вітчизняне 

мистецтво релігійну тему, яка з цього часу зайняла одне з помітних місць у 

культурі» [86, с. 750]. В монографії «Мистецтво ХХ століття: український шлях» 

Орест Голубець лаконічно стверджує значущість «відкриття» українського 

іконопису для художньої ситуації 1990-х – 2000-х та знайомства з колегами-

діаспорянами: «Їхні праці послужили переконливим аргументом того, що ікона 

може бути не лише надбанням минулого. але й сферою експресивного творчого 

мислення та оригінального пластичного формотворення» [62, с. 157]. Присутність 

релігійної образності в українському мистецтві кінця 1980-х – початку 1990-х рр. 

озвучується окремим підрозділом в статті Тетяни Жмурко, написаної для 

колективної публікації Дослідницької Платформи PinchukArtCentre «Паркомуна. 

Місце. Спільнота. Явище» (2018) [84]. Формат контакту художників сквоту 

«Паркомуна» авторкою визначається як «релігійні контамінації», де «контамінації» 

вживаються в мовознавчому розумінні як об’єднання структурних елементів 

одиниць на підставі їх структурної подібності. 

В низці подібних думок виділяється переконаність Віктора Сидоренка в 

тому, що популярність релігійної тематики в 1990-х рр. набула рис тенденційності: 
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«Поступово в них виробився стереотип кон’юнктурної поведінки, і тому з 

настанням нової доби багато хто з них не розгубився і без будь-яких вагань 

звернувся до національно-історичної та релігійної тематики — з тією ж пафосною 

патетикою, парадністю та героїзацією образів» [209, с. 97]. Разом з тим, Галина 

Мєдникова у статті до каталогу виставки «Досвід осягнення метафізичного» 

стверджує, що паралельно із поверховим, кон’юктурним мистецтвом існує 

творчість, що «зберігла колись задану йому міру Божественого», та спрямована на 

«осягнення світу як цілого, постановку засадничих проблем буття та самостійний 

пошук їх загальнозначущих рішень» [348, с. 66]. Філософиня вважає, що таке 

мистецтво наділене потенціалом до соціальних трансформацій, однак, наголосимо, 

що безпосередньо про релігійну тематику в даному випадку не йдеться. 

Аналіз стану дослідженості сучасних стратегій репрезентації християнської 

традиції на матеріалах вітчизняного мистецтвознавства продемонстрував, що, 

попри безумовну й все більш активну присутність в монографічних, фахових і 

публіцистичних матеріалах, досі проблематика не отримала системне та 

структуроване вивчення. 

 

1.2 Джерельна база роботи та методи дослідження 

 

1.2.1. Джерела дослідження. Матеріали, які сформували фундамент роботи, 

мають різне походження та специфіку, в залежності від типу інформації, що в них 

міститься. Вони були розподілені нами на дві великі групи: 1) фахова наукова 

література (монографії, наукові статті, есеї); 2) джерела — спогади, друкована та 

онлайн періодика, альбоми, каталоги виставок, інтернет-контент (персональні веб-

сторінки художників, веб-сайти галерей та арт-фундацій, відео-лекції) та 

безпосередньо твори мистецтва.  

Необхідність визначення та характеристики ролі конкретних постатей 

художників у репрезентації біблійної тематики обумовила актуальність 

біографічних та історико-контекстуальних проблем В цілому текстові джерела 

представлені нами послідовно та ретроспективно, а їхня класифікація здійснена у 
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відповідності до мети та завдань дослідження. Окрема увага приділена проблемам, 

що не знайшли розв’язання в межах існуючої наукової літератури.  

При роботі з художніми творами ми намагалися аналізувати ті їх властивості 

та риси, які обґрунтовано виражають ставлення митця до християнської тематики, 

оскільки, говорячи про сучасне мистецтво маємо справу з явищем «відкритого 

твору», за визначенням Умберто Еко, яке дає нам необмежений простір для 

інтерпретації [266]. Більш того, інтерпретація у даному разі набуває таких 

масштабів, що власне ціннісним стає не сама робота митця, а рефлексія глядача, 

який стає його співавтором. Подібна варіативність можливостей сприйняття одного 

й того самого явища на різних рівнях викликає найрізноманітніші оцінки у 

фахівців: від думки У. Еко, що це — «запорука комунікативних можливостей, а 

разом з тим запорука естетичної насолоди», до протесту Сюзан Сонтаг проти 

інтерпретації, як до негативного явища надлишковості [325, с. 206]. 

За браком уніфікованої образної мови новим засобом комунікації для 

художників стає автокоментар — вербалізована авторська думка, яка задає 

глядачеві ту точку зору, якою керувався митець при створенні тієї чи іншої роботи. 

Одним з видів автокоментаря є назва роботи, оскільки це (за умов відсутності 

іншого текстологічного супроводу) подекуди є єдиною прямою мовою, зверненням 

художника. Це та не-візуальна складова, врахування якої було необхідною 

частиною інстурментарію відбору візуальних джерел, оскільки вона вказує 

(опосередковано чи безпосередньо) на творчий задум й обмежує інтерпретаційне 

поле. Якщо речення з точки зору лінгвістики є складовою загального масиву 

подібних структурних одиниць тексту, то у творі художника назва з’єднується з 

іншими засобами художньої виразності, створюючи єдиний образний вислів. Назва 

може слугувати як «завершальним акордом», який дається вже по оформленні 

центральної ідеї твору, так основою, точкою відправлення, яку художник втілює у 

матеріалі. При цьому назва (вербальний елемент) сама по собі не становить ніякої 

цінності, оскільки без візуальної складової вона вирвана з контексту. 

До джерельної бази роботи увійшли живописні, графічні, скульптурні, 

інсталяційні твори українських майстрів від 1960-х до 2010-х рр. з фондів та 
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експозицій музеїв (Одеського музею сучасного мистецтва, Одеса, Харківського 

художнього музею, Музею Харківської школи фотографії, Харків), колекцій 

галерей (IconArt, Львів), особистих колекцій авторів та приватних збірок. Залучено 

каталоги та публікації, присвячені дослідженню творчості окремих визначних 

персоналій у мистецькому процесі періоду, що досліджується. Крім репродукцій з 

видань залучено фотоматеріали з виставкових експозицій провідних галерей 

Львову («Дзиґа», «IconArt»,), Харкова (галереї «АС», «Костюринський провулок», 

«ЄрміловЦентр», галереї ім. Г. Семирадського) та Києва (НКММК «Мистецький 

Арсенал», «Я Галерея»). 

 

1.2.2. Методи дослідження. Методологія дослідження безпосередньо 

корелює з вибором теми. І джерела, і методи розглядаються нами як науково-

дослідний комплекс, що навзаєм обумовлює особливості застосування конкретних 

методів до конкретних груп джерел. Необхідність охоплення різноаспектного 

масиву інформації диктує звернення до принципу системності, який передбачає 

вивчення предмету як складової системи. В нашому випадку ми розглядаємо 

сучасну художню репрезентацію християнської тематики в ситуації перетину 

системи світського мистецтва та християнської традиції, що оприявнює базову 

дихотомію естетичної та онтологічної складових релігійної образності. Конфлікт 

між символічною наповненістю образу і її чуттєвим вираженням загострюється в 

ситуації, коли його метафізична основа вивітрюється внаслідок секуляризаційних 

процесів. В світлі цієї ремарки важливим стає також дотримання принципу 

історизму. Даний принцип передбачає аналіз предметів та явищ у тяглості їх 

розвитку та зв’язках з іншими елементами системи. Саме він є нагальним для 

розуміння передумов реактивації духовної проблематики в мистецтві межі 

тисячоріч, впливу на неї історичних, соціальних реалій. В річищі цього прицнипу 

розглянуто інспіровані Біблією твори в їх співвідношенні з особливостями різних 

періодів в історії українського мистецтва, найбільш виразно окреслених 

водорозділом 1991 року.  
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Як зазначалося вище, загальна типологія джерельної бази визначається 

необхідністю аналізувати як текстові (описово-наративні), так і візуальні 

(зображувальні) джерела. В межах першої групи як основний був використаний 

ретроспективно-історіографічний метод, що дозволило здійснити аналіз 

науково-дослідної літератури та сформувати історіографічний «рельєф» проблеми. 

Дотримання системності опрацювання візуального та теоретичного матеріалу та 

викладу сформованих на їх базі положень, вимагало застосування аналітичного 

методу дослідження.  

Друга група джерел потребувала передусім спеціальних методів 

дослідження, націлених на аналіз творів мистецтва. Візуальна частина джерельної 

бази дослідження буда представлена нами у вигляді типологічної моделі, де в 

якості критеріїв типологізації виступали біографічні, тематичні та іконографічні 

компоненти. Загальна систематизація візуальних джерел здійснювалась із 

використанням історико-хронологічного методу. До таких, в першу чергу, 

відноситься метод образно-стилістичного аналізу, що виявив образні та 

морфологічні якості конкретних творів. Візуальний ряд було розглянуто та 

структуровано за допомогою синхронного та діахронного методів: якщо перший 

слугував для узагальнень в межах підрозділів, то діахронний метод дозволив 

вибудувати сформульовані узагальнення у цілісне бачення проблематики на тлі 

історико-культурної ситуації.  

Необхідним для цього є також компаративний метод, що застосовувався як 

для порівняння пластичної структури сучасних релігійних образів з канонічними 

церковними схемами, так і для відстеження регіональних особливостей їх 

інтерпретації в пізньорадянський період. Встановлений в такий спосіб зв’язок 

художньої структури творів з історичними традиціями та соціальними формаціями 

певної епохи є результатом використання приницпів культурно-історичного 

методу. Поряд з цим, збереження об’єктивності спостережень вимагало розуміння 

місця тієї чи іншої роботи не лише в контексті проблематики, але й контексті 

творчості самих авторів, що вмотивовувало звернення до біографічного методу. 
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Звернення до пласту українського мистецтва, що апелює до релігійних 

категорій та мотивіки, зумовило включення до методологічного інструментарію 

семіотичного та герменевтичного методів. Якщо перший слугує для розуміння 

синтаксису та семантики образів, що продукуються митцями (зокрема, тієї 

комунікативної модальності, яка була ними перейнята в церковного мистецтва), то 

другий дозволяє враховувати перекодування, інтерпретації сенсів, які ніколи не 

детермінуються виключно знаком. Адже, згідно Г. Гадамера, «Розуміння мовлення 

не є розумінням слів шляхом додавання крок за кроком значень слів, воно є 

цілісним сенсом того, що говориться» [54, с. 262]. 

Вагоме значення для інтерпретації та характеристики змісту творів мало 

використання методів іконографічного та іконологічного аналізу (на основі 

розробок А. Варбурґа, Е. Панофського, Е. Ґомбріха). Вони дають розуміння 

механізмів культурної пам’яті, що базуються на русі образів. Вагомою тут стає ідея 

про «переселення» образів, висунута А. Врабургом, який розглядав мистецтво як 

одну з форм поведінки — візуальної поведінки, що поєднує соціальні, візуальні та 

психологічні афекти. Вся сукупність означених методів дозволила нам здійснити 

широкий аналіз, в якому християнська традиція постає в комплексному зв’язку з 

сучасними художніми, культурними та суспільними процесами. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Попри поширене уявлення про сучасність як про феномен наскрізно 

секуляризований, на сьогоднішньому етапі в науковій спільноті формується 

позиція щодо його оцінки як пост-секуляризованого явища (М. Епштейн, 

Ю. Хабермас). Засвідчено, що першими на зміни у статусі релігії в межах 

інтроспекції філософської парадигми (т.зв. «богословський поворот») звернули 

увагу філософи (Г. де Вріс, Д. Жаніко), після чого вони означилися у соціології, 

антропології і теорії мистецтва. Теза про зміну вектору в бік відновлення віри в 

універсалії, прагнення до ствердження інтегральності сприйняття світу та так 

званого «прагматичного романтизму» стали відправною точкою для метамодерну 

(Р. ван ден Аккер, Т. Вермюлен), який, попри методологічну хиткість, отримав 
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широке визнання. Це засвідчує глибинний запит на переосмислення категорій 

«віри», «трансцендентного», «сакрального» в сьогоденні. Приділено увагу 

визначенню поняття «сакральне», в основу оновленого розуміння якого покладено 

праці Е. Дюркгейма, М. Еліаде, Р. Отто, які розкривають його гіперонімічну, 

комплексну природу, зокрема у взаємозв'язку із поняттями «святе» та «священне». 

Відмічено вагомість репрезентації / візуалізації «сакрального» у вигляді певних 

матеріальних об’єктів (С. Зенкін), що є сутнісним у мистецтвознавчій перспективі 

2. Розглянуто англомовні фахові матеріали щодо аналізу існування 

релігійної традиції в художніх процесах другої половини ХХ – початку ХХ1 ст. 

Відзначено, що на Заході дискусії навколо цього питання постають в поодиноких 

публікаціях 1960-х рр., де автори вказують на безумовний розрив між цими 

засадничими сферами культури, внаслідок якого мистецтво перебирає на себе 

функції віри (Р. Краусс). Водночас, цей розрив породжує спраглість за сакральним, 

що компенсується поверненням до архаїки та акцентуванням на матерії, медіумі 

арт-об’єктів (М. Еліаде). Наприкінці 1990-х рр., коли західне суспільство перейшло 

до оцінки постмодерної ситуації більш відсторонено (Г. Віс), вбачаючи в ній 

потенціал до надання апропрійованим християнським символам та ритуалам 

підривної, контроверсійної сили (Р. Політскі), обговорення проблеми 

відновлюються. Особливої інтенсивності це обговорення набуває від середини 

2000-х рр., коли з’являється низка досліджень, автори яких відходять від 

констатації секулярного розлому між релігією та художніми практиками, 

пропонуючи, натомість, ґрунтовні огляди усієї множинності форм та аспектів їх 

інтеграції. Це, в першу чергу, монографічні праці, що препарують зв’язок теології 

та естетики, причини розриву із тисячолітніми традиціями та секуляризації 

мистецтва (Дж. Елкінс, О. Олександрова), його трансформування у феномен «нової 

релігійності» (Ю. Рижов). Поряд з цим висвітлюються й більш локальні складові 

проблематики: використання елементів християнського віровчення у популярній 

культурі (М.-А. Асавей), прояв християнської традиції в конкретних історичних 

мистецьких явищах та напрямах (Г. Флорковська, М. Шендарєв), а також 

теологічної методології в художній критиці (Дж. Андерсон). Окрім фіксації 
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очевидності факту суперечної позиції релігії в сьогоденні, спільною тезою для 

більшості праць є ствердження того, що на зміну пошуку форм втілення 

конкретних богословських ідей прийшло прагнення відтворити ширше бачення 

духовності як такої, позбавленої рамок та умовностей.  

3. Аналіз масиву сучасної вітчизняної мистецтвознавчої літератури 

продемонстрував відсутність прицільної розробки питання існування 

християнських образів та мотивів в роботах українських художників останніх 

десятиріч, чия творчість, зрозуміло, не стала предметом осмислення в доробку 

зарубіжних науковців. Від початку 2000-х рр. християнська традиція потрапляє у 

фокус уваги вітчизняних дослідників, щоправда, спочатку в контексті 

безпосередньо церковного мистецтва (Х. Береговська, В. Жердєв, Р. Студницький) 

або загальнотеоретичних праць з питань сакрального в образотворчості (В. 

Головей). Репрезентація сакрального в світському мистецтві досліджується на 

прикладі трансформації візантійського канону в художніх системах некласичної 

естетики (В. Черепанін), зокрема, спорадично згадується в кореляції із розвитком 

вітчизняного нонконформізму (І. Дундяк, О. Котова, Л. Смирна) та 

нефігуративного живопису (Т. Ємельянова, Н. Мархайчук, О. Петрова). В 

оглядових працях з українського мистецтва ХХ та ХХІ ст. превалює узагальнене 

викладення історичного фактажу та теоретизовані роздуми щодо ролі мистецтва в 

суспільстві тощо. Попри те, що релігійна тематика такими фахівцями, як О. 

Голубець, О. Петрова, Н. Усенко та ін. розцінюється як значуща для художнього 

життя означеного періоду, як цілісне явище художнього процесу 1960 х — 2010-х 

рр., вона не розглядалася. Виняток складають дослідження сучасної української 

скульптури (А. Гончаренко, Н. Журмій та ін.) та розвідки творчості окремих 

художників (Р. Корогодський, Б. Пінчевська, Р. Яців та ін.). 
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РОЗДІЛ 2 

РЕЛІГІЙНА ТЕМАТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ  

1960-х — 1980-х РОКІВ 

 

 

2.1. Становлення проблеми: регіональний аспект 

 

2.1.1. Релігійна тематика в загальному контексті радянського мистецтва. 

ХХ ст. стало свідком відродження глибинних міфологічних пластів людської 

підсвідомості, які стали виразником нового героя на арені історії — «людини маси» 

(Х. Ортеґа-і-Ґассет). Не в останню чергу це пов’язано із численними політичними 

та соціальними кризами, що наповнювали цей період, адже, на думку Е. Кассірера, 

«Найбільшою його [міфу — прим. О.О.] сила буває, коли людина стикається з 

неочікуваною та небезпечною ситуацією» [101, с. 113]. Одним із наслідків 

реміфологізації стало становлення тоталітарних режимів. Їх базисом були ідеології, 

які через високий ступінь символізації та ритуалізації задавали нові суспільні 

орієнтири — «тоталітарну утопію». 

Тоталітаризм, прагнучи ствердити власну ієрархію цінностей, що 

оформлюється у своєрідну квазірелігію, яка охоплює усі сфери буття та вимагає від 

людини повної віддачі. Відтак, для успішного впровадження нової ідеології, 

необхідно позбутись сформованих століттями традиційних основ [189]. Цей процес 

наочно ілюструється епізодами із вітчизняної історії минулого століття: радянська 

тоталітарна система витісняла стару ідеологію Російської імперії, яка маркувалався 

як «православ’я — самодержавність — народність». Більшовики від самого 

початку визначились із політикою щодо релігії та церкви, активно вкарбовуючи у 

свідомість мас формулу «релігія — опіум для народу». Церква, після публікації 

декрету «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» від 19 січня 

1919 року, була позбавлена важелів соціального впливу. Як зазначає М. Щербань, 

«цей документ формально не забороняв релігійний світогляд, але заклав підвалини 

для наступної ліквідації Церкви як інституції. Відтак, це призвело до кардинальної 
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перебудови принципів взаємин у площині “держава – церква”. Більшовицький уряд 

створив відповідні виконавчі органи з регулювання стосунків держави і Церкви, що 

фактично виконували ліквідаторські функції щодо неї» [265, с. 50].  

Через подібний жорсткий контроль на найвищому рівні, що тривав до 

«перебудови», та проголошену орієнтованість на діалектичний матеріалізм, 

релігійність сприймалась в радянській культурі як ознака відсталості й, ширше, 

опозиційності. При цьому, сама влада та художники, які дотримувались «офіційної 

лінії» у своїй творчості, з успіхом використовували прийоми, розроблені в 

церковному мистецтві. Йдеться, зокрема, про «монументальну пропаганду» — не 

тільки про відродження самих техніки фрески та мозаїки, а й про візуальні 

ремінісценції візантійських взірців, щоправда достатньо поверхові та, безумовно, 

позбавлені початкового семіотичного наповнення. На думку О. Шаталової, «на 

церковні розписи радянські художники орієнтувались експліцитно і подекуди 

декларативно, але формальні рими не повинні відволікати від головного — 

колективістської програми» [258]. 

Подібні запозичення відбувались й у станковому мистецтві: живописці, 

графіки, скульптори у роботі над «офіційними» темами часто використовували в 

композиціях поширені іконографічні мотиви. Так, в скульптурі 

Олександра Бурганова (1935 р.н.) «Село. Весна» (1970-ті рр.) у жіночій фігурі із 

здійнятими догори руками одразу вгадується канонічна схема Оранти [Іл. 2.1.1.1]. 

Через її поєднання з сільськими мотивами (пейзаж з хатою, конями, тином), автор 

відсилає до архаїзованого трактування свого задуму, в якому образ Богородиці 

переплітається з архетипом язичницької Матері-Землі. 

Показовим є той факт, що саме Богородичні образи, як вкорінений в нашій 

культурі архетип жіночності та жертовності, найчастіше ставали прообразами для 

художніх творів на військову тематику. Зокрема, вони інспірували низку полотен 

білоруського живописця Михайла Савицького (1922–2010) різних років. 

Найвідомішою з них є картина «Партизанська мадонна» (1967) [Іл. 2.1.1.2], за якою 

були створені «Мінська Партизанська мадонна» (1978) [Іл. 2.1.1.3] та «Мадонна 

Біркенау» (1978) [Іл. 2.1.1.4], присвячена загиблим у концтаборі Аушвіц. Іншою 
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живописною роботою, пов’язаною на цей раз із війною у В’єтнамі, є картина 

Юрія Ракші (1937–1980) «Народженим – жити!», що вирізняється підкресленою 

«плакатністю» у трактуванні фігур (1971) [Іл. 2.1.1.5]. Церковне мистецтво через 

композиційні структури давало авторам той рівень патетики та монументалізму, 

ясність у комунікації з глядачем, необхідні у створенні героїчних образів.  

Чимало дослідників звертають увагу на інтерес митців, творчість яких 

дотична до «суворого стилю», до релігійної проблематики. Наприклад, О. Бобріков 

характеризує це явище 1960-х–1970-х рр. як своєрідну «радянську Реформацію, що 

слід розуміти в даному випадку як індивідуальне переживання головних цінностей 

більшовицької релігії (у тому числі історичної містерії Революції та Громадянської 

війни) — замість колективного виконання обрядів» [22]. Дійсно, як остання фаза 

соціалістичного реалізму, «суворий стиль» певний час сприймався як шлях до 

ревізії останнього, але майже ніколи не був повністю ідеологічно неангажованим 

або нейтральним. Серединна позиція суворого реалізму у «тридільній» структурі 

радянського художнього життя між полюсами офіційного та дисидентського 

мистецтв, дозволила його послідовникам не просто не стати маргіналами, але й 

успішно інтегруватись у загальну систему [20].  

Подібна межова ситуація також створила значний простір художньої 

свободи. Але навіть його наявність, як зауважує Б. Бернштейн, не звільнила 

майстрів суворого реалізму від ностальгії за утопією. Цим він пояснює їх активну 

увагу до сільської тематики як певного виразника «руського національного начала» 

[20]. В рамках нашого дослідження дане спостереження є вагомим, адже саме у 

сценах із сільськими мотивами зустрічаються приховані відсилання до 

християнської символіки або іконографічних сюжетів. Зокрема, подібну стратегію 

символізації композиції активно використовував Петро Оссовський (1925–2015), 

який у своїх численних пейзажах, написаних в 1970-х рр., зображує човни (іноді на 

тлі старих церков), які у християнській символіці символізують спасіння та 

уособлюють Церкву [Іл. 2.1.1.6]i. 

Порізненими прикладами творів, дотичних до «суворого стилю», в яких 

християнські образи відкрито подаються як частини композиції, є полотна 
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Віктора Попкова (1932–1974) «Північна каплиця» (1972) та «У соборі» (1974) 

[Іл. 2.1.1.7, 2.1.1.8]. На першому полотні митець розміщує фігуру підлітка перед 

входом до каплиці, над яким видніються старовинні фрески. В такий спосіб, на 

думку Л. Бондаренко, митець знаходить алегоричне вираження «входження отрока 

до храму, долучення до духовного» [25, с. 86]. На другому полотні зображені 

туристи на тлі розпису «Розп’яття з предстоячими». В обох прикладах відчутне 

прагнення автора показати прояв сакрального через контакт із буденністю, 

профанним (хлопчик, що випадково зазирнув у каплицю, або екскурсійна група, 

що з цікавістю роздивляється церковний інтер’єр), в такий спосіб підкреслюючи 

велич, всеосяжність та масштаб духовного начала буття. Водночас, подібний 

прийом є також вимушеним компромісом, оскільки біблійна тематика в ньому 

формально подається в рамках парадигми художнього реалізму як частина 

історичної спадщини, декорація, що, тим не менш, стає домінуючим акордом у 

згаданих композиціях.  

Зазначимо, що на полотнах українських представників «суворого стилю» —

Михайла Вайнштейна (1940–1981), Ігоря Григор’єва (1934–1977), Віктора 

Рижиха (1933 р.н.), Олександра Хмельницького (1924–1998), — в означений 

період в цілому відсутні подібні спроби наблизитись до розкриття релігійної 

проблематики. Цей факт можна пояснити тим, що, за твердженням Г. Скляренко, 

«“суворий стиль”, який чи не найвиразніше зафіксував нові риси радянського 

мистецтва 1960-х, не став визначальним в Україні», де акценти відчутно змістились 

у бік пошуків у сфері народного мистецтва та ідеї національного відродження [213, 

с. 69]. Лише від початку 1990-х рр. у творчості декотрих з них з’являються біблійні 

образи та сюжети. При чому, для деяких вони достатньо швидко стають чи не 

пріоритетним тематичним напрямком.  

Тенденція до різкої зміни творчого вектору із набуттям республіками 

незалежності проявилась на всьому пострадянському просторі, що демонструють 

пізні роботи таких майстрів як Павло Ніконов (1930 р.н.) та Гелій Коржев (1925–

2012). Останній 12 років працював над створенням біблійного циклу, який був 

продемонстрований невдовзі після смерті автора. Втім, подібна реакція може 
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сприйматись як цілком логічна, адже із розпадом СРСР митці були звільнені від рамок, 

нав’язаних цензурою, і прагнули скористатись новими обріями творчої свободи. 

Відмінна ситуація із релігійною мотивікою склалась у 1960–1970-х рр. в 

царині нонконформізму. Саме у його межах, інспіроване протестним характером 

цього мистецького явища, найбільш повно та яскраво реалізувалось бачення 

релігійної проблематики. Протест розвивався в двох тісно пов’язаних напрямках — 

в соціальному і суто художньому: соціальний протест сформувався як реакція на 

позицію влади щодо релігійного та духовного, а художній — як відповідь на 

домінування реалістичної парадигми в офіційному мистецтві.  

Останній проявився в активному експерименті з формальними засобами, 

синтезі пластичних здобутків модернізму із національною традицією. Як це 

коментує Г. Флорковська, «для 1970-х в цілому характерний загальносвітовий 

інтерес до національної ідентичності, пов’язаний з фіналом європоцентричної 

моделі світу та кінцем колоніальної епохи, що за сутністю є зворотною стороною 

глобалізації, яка почалась тоді. Й в СРСР інтерес до релігійних тем розвивався 

одночасно із сплеском інтересу до національної історії та культури» [245]. Цілком 

очікувано, що для митців РСФСР в роботах, дотичних до християнської тематики, 

центральним образним джерелом стало давньоруське мистецтвоii. Окреслену 

особливість можна сприймати як продовження художньої лінії 1910-х – 1930-х рр., 

яка так само характеризувалась зверненням до національної спадщини, адже, 

авангард підхопив викристалізовану ще в ХІХ ст. синонімію давньоруське — 

національне — народне. 

В своїх художніх творах такі майстри, як Олександр Харітонов (1932—

1993), Алек Рапопорт (1933—1997) та ін. спирались на традиції візантійського 

канону та народного декоративно-ужиткового мистецтва (на кшталт імітації вишивки 

бісером на полотнах О. Харітонова) [Іл. 2.1.1.9, 2.1.1.10]. Митці створювали образи 

святих, янголів та сцени з євангельськими сюжетами, послуговуючись (а подекуди й 

дослівно цитуючи) іконописні прийоми у трактуванні облич, фігур та простору. Проте, 

ступінь трансформації цих прийомів (гіперболізація, стилізація, суміщення з іншими 

прийомами) була достатньою, аби затвердити дистанцію між мистецтвом старих 
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ізографів та сучасними творами, не елімінуючи, а навпаки, підкреслюючи 

присутність автора в кожному з них, на противагу анонімності ікони.  

Серед авангардових впливів на митців 1960-х – 1970-х рр., що працювали з 

християнською тематикою, найбільш поширеними були ремінісценції сюрреалізму, із 

властивими деяким представникам цьому напрямку (С. Далі, Р. Магрітт, Дж. Де Кірірко) 

міметичністю пластичної мови та складною символічною структурою. Приклади 

реалізації подібного підходу можна побачити у творах представників групи «Двадцятка 

московських художників» — живописців Владислава Проворотова (1947 р.н.), 

Віталія Ліницького (1934 р.н.) та Сергія Сімакова (1949 р.н.). Для них характерні 

домінування малюнку над колоритом, відсилки у зображальній манері та 

компонуванні до творів майстрів Північного Ренесансу, а також насичене 

семантичне наповнення, що створює на їхніх полотнах атмосферу візіонерства 

[Іл. 2.1.1.11–2.1.1.13]. Всі троє митці пов’язали своє життя з церквою та прийняли 

церковні сани, при цьому продовжуючи свою творчу діяльність. 

Іншим напрямком західного модернізму, що його було засвоєно радянськими 

нонконформістами та використано в трактуванні досліджуваної теми, став поп-

артiii. Щоправда, в місцевих реаліях межі останнього часто розмивалися прийомами 

абстрактного експресіонізму iv. Наприклад, петербурзький майстер Євген Рухін 

(1943–1976) імітував предмети старовини, ніби «вплавляючи» їх у живописне тіло 

робіт [Іл. 2.1.1.14, 2.1.1.15]. Сліди об’єктів як замісників оригіналів викликають 

асоціацію з «комбінованими картинами» Роберта Раушенберга v. На вісі координат 

між абстрактним експресіонізмом та поп-артом, експерименти з живописними 

колажами Є. Рухіна знаходяться ближче до першого, оскільки в них відсутня 

акцентуація проблем масової культури: навпаки, художник через використання 

старовинних речей підкреслює їх історію, індивідуальність, що дозволяють 

перетворювати матерію на інструментарій для розмови про метафізику. 

Зауважимо, що перелічені стратегії були типовими для тієї складової 

нонконформістського руху, яка характеризується як «неофіційне мистецтво». В 

цьому аспекті ми розділяємо позицію низки дослідників, що вирізняють в 

нонконформізмі на дві складові — андеграунд та неофіційне мистецтво, 
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спираючись на соціально-статусну різницю між ними, оскільки останнє було де-

факто визнаним, але не підтримувалось відкрито vi. Творчість майстрів цього кола 

знаходилась переважно у поміркованій позиції щодо влади. За влучним 

спостереженням критиків С. Гуськова та О. Новоженова, «Тоді усі тією чи іншою 

мірою — й митці, й письменник — шукали формулу “правдивості”, в якій можна 

було б вмістити істину про щойно пережиту війну, щойно визнаних репресіях — й 

яка б не була при цьому буквально протестною, звинувачувальною чи такою, що 

заперечує радянський устрій, але радше загально гуманістичною» [353]. Образами, 

що були здатні втілити подібний зміст для скульпторів Володимира Сідура (1924–

1986) та Миколая Сіліса (1928 р.н.) стали образи Христа та святих, виконані з 

глибокою емоційністю та пластичним напруженням, яке настільки проривалось у 

форму, що поставило їх твори практично на межі з абстрактним мистецтвом 

[Іл. 2.1.1.16, 2.1.1.17]. Проте, це напруження не несло в собі суспільного, 

критичного імпульсу.  

Для андеграунду ж, на противагу неофіційному мистецтву, були характерні 

помітніша соціальна заангажованість і, як наслідок, напруженіші стосунки з 

офіційною системою. Опозиційні настрої спонукали таких митців-дисидентів, як 

Оскар Рабін (1928–2018), апелювати в своїх творах до релігійної проблематики в 

соціальному контексті, викриваючи непринадність тогочасної радянської 

дійсності: «Я малюю те, що бачу. Я жив у бараці, багато радянських громадян теж 

жили в бараках, та й тепер живуть. Я малюю бараки. Чому це погано? <…> Це саме 

життя. Чи потрібно боятися життя?» [397, с. 11] У його роботах християнські 

мотиви (Мадонни, янголи, ікони, вивіски «13-а вулиця ім. Ісуса Христа»), 

розміщенні на тлі похмурих міських пейзажів, слугують для створення 

драматичного контрасту з оточуючими злиднями: це не спроба показати сакральне 

у повсякденному, а унаочнення прірви між ними, відокремлення повсякденного 

буття від духовності, що й призводить до такого результату [Іл. 2.1.1.18, 2.1.1.19]. 

Розуміння цієї кризи, відсутності онтологічних орієнтирів проривалося й в 

офіційний дискурс, виливаючись у численні дискусії, що розгортались на шпальтах 

різноманітних видань в 1960-ті–1970-ті рр. В них активно фігурувало поняття 
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«духовності», протиставлене «речовизму» (рос. «вещизму») суспільства 

споживання. Його латентна критика дала поштовх до формування побутової прози, 

одним з важливих представників якої став Юрій Трифонов. Як тонко зауважує 

критик Д. Биков, «Весь Трифонов — про те, як вбиває, мучить, корчить людей 

відчуття ідеї, як вони вбивають та принижують одне одного, спонукувані до цього 

не над-ідеєю, не зовнішньою ідеє, а банальною та затишною ідеєю покою та 

ситості» [30].  

Своєрідним протестом проти всеохопного «побутовізму» та екзистентційної 

сірості стає творчість одного з найяскравіших «шістидесятників» 

Сергія Параджанова (1924—1990). Релігійна тематика широко вплетена в його 

образотворчий доробок ще від початку 1970-х. Серед ранніх прикладів виділяються 

рельєф «Таємна вечеря» (1970) та асамбляж «Голгофа» (1973) [Іл. 2.1.1.20, 

2.1.1.21]. Як кінорежисер, він чудово розумів спорідненість колажу та 

кіномонтажу, використовуючи властиву обом контрапунктність, що, завдяки 

екзальтованій насиченості деталями, фактурами, надавала композиціям наративної 

тяглості. Цей наратив набуває особистісного виміру, відчутного в створеному під 

час ув’язнення малюнку-колажі «Притча про сина» (1977) [Іл. 2.1.1.22]. 

Дослідники Н. Мархайчук та В. Тарасов вказують на присутність в ньому образу 

риби, що пов’язаний з акронімом імені Христа «ichtys» [329, с. 171]. Д. Вінгінська 

та М. Скоблікова вбачають в цьому символізмі також проекцію самовідчуття 

автора як риби, що потрапила на гачок [39, с. 11]. Автобіографічний елемент 

наскрізно проявляє себе в параджанівських роботах: колаж «Пасха» (1984) 

стилістично інспірований ошатним декоративізмом, графічністю іконопису на склі, 

поширеному на західній Україні, з якою пов’язана одна з вершин його творчості — 

фільм «Тіні забутих предків» (1964) [Іл. 2.1.1.23]. 

Внаслідок своєї табуйованості на офіційному рівні, розвиток релігійної 

тематики в радянському мистецтві 1960-х–1970-х рр. був можливим майже 

виключно в царині нонконформістського мистецтва. На специфіку її пластичної 

репрезентації вплинули як тогочасне захоплення історичною культурною 

спадщиною, так і західні авангардові мистецькі експерименти, що дозволяли 
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вписувати християнські образи та сюжети у найрізноманітніші контексти — від 

суто метафізичних композицій до робіт із явними соціальними конотаціями. 

В українському мистецтва 1960-х–1980-х рр. спостерігається аналогічна 

ситуація, яка виразно означилась у тогочасній художній культурі, сприявши появі 

релігійних мотивів та образів в творчості митців УРСР. Візуальний матеріал, 

зібраний у ході дослідження, унаочнює на той факт, що розвиток проблематики мав 

регіональні особливості. Відповідно із розвитком мистецької освіти та 

сприятливими соціально-економічними умовами, з середини ХІХ сторіччя в 

Україні оформлюються потужні художні центри — Київ, Харків, Львів, Ужгород, 

Одеса. Враховуючи історичну специфіку епохи, ми пропонуємо розширити 

визначення мистецьких осередків та розглянути репрезентацію християнської 

тематики в контексті мистецтва Західної України (Львів, Ужгород), 

Наддніпрянщини (Київ, Дніпро), Харкова та Одеси. 
 

2.1.2. Релігійні мотиви та образи в творчості художників Києва та Дніпра. 

Як вже зазначалось вище, релігійна проблематика в основних художніх центрах 

СРСР набула поширення переважно в нонконформістському середовищі. 

Українська культура не стала виключенням. Це явище мало місце практично в усіх 

найбільших художніх центрах пострадянського простору, ставши частиною 

інтернаціонального художнього процесу, так само як «західноєвропейський 

informel, американський абстрактний експресіонізм, поп-арт або arte povere, 

зберігає свій неповторний національний колорит». Своє яскраве, унікальне 

втілення нонконформізм отримав й на українських теренах. Зазначимо, що у 

вітчизняному мистецтвознавстві існує ціла низка понять («неофіційне мистецтво», 

«дисидентство», «шістдесятництво»), що наближені до нього за змістом, але мають 

нюанси в своїх значеннях, прив’язані до регіональної специфіки. 

Однією з найважливіших рис київського мистецького процесу в період, що 

аналізується, була ідея відродження національної культури. Г. Вишеславський 

описує ситуацію в місцевому андеграунді 1960-х — 1970-х. рр. як «тріщину» в стіні 

тоталітаризму, через яку стало видно шляхи до інших епох» [47]. Захоплення 
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київських митців національною формотворчістю деякі дослідники пов’язують 

перш за все зі знайомством з практикою митців Заходу України, де, на відміну від 

радянізованого в 1920-ті рр. центру, лінія культурних традицій не переривалась 

[219]. Творчість Йосипа Бокшая (1891–1975), Адальберта Ерделі (1891–1955), 

Федора Манайла (1910–1978), сформована на підмурках європейської художньої 

освіти vii істотно вплинула на найвидатніших київських шістдесятників, на їх 

творче бачення та репрезентацію християнських образів та сюжетів. Цей процес 

відбувся в наслідок ситуації, що виявилася «двосічною». У 1951 задля подолання 

формалістичних тенденцій, відповідно до постанови пленуму, яку цитує 

Г. Скляренко в есеї про Т. Яблонську, мисткиня запропонувала відсилати до 

західноукраїнських осередків художників-«реалістів» [214, с. 31]. Однак, вже за 

кілька років тональність оцінки доробку закарпатської школи цілком змінюється, 

про що свідчать і схвальні оцінки «Виставки творів закарпатських художників», що 

відбулася у Києві у 1956, згадка про яку є майже «канонічною» частиною біографій 

Т. Яблонської. 

П. Вайль та О. Геніс зазначають, що «духовна обмеженість культури 60-х 

визначалась неукоріненістю в часі <…>… її (радянської інтелегенції — прим. О.О.) 

розуміння теперішнього залежало концепцією минулого та майбутнього» [37, 

с. 263]. Одним з наслідків цієї «неукоріненості» стало богошукання, до якого 

звернулись шістдесятники, і яке було пов’язане з підсиленою увагою до 

національного. Спираючись на російський контекст, автори говорять про 

поширену в ті часи ідею необхідності «заглибити, розчистити та розширити 

російську історію» [37, с. 268]. Ідентичний процес відбувався й в Україні на межі 

1950-х – 1960-х рр. О. Голубець та Л. Смирна використовують для його позначення 

термін «неоукраїнізація» [62; 218]. Хвиля нового, молодого покоління, 

натхненного відкритості «хрущовської відлиги» була одразу дбайливо взята під 

партійний нагляд появою державних інституцій дозвілля, зокрема, клубів творчої 

молоді. До них належав КТМ «Сучасник» (далі — КТМ) viii. Образотворча секція 

КТМ (окрім неї ще існували письменницька, музична, кіно- і театральна секції) 

об’єднала навколо себе ті імена, що сформували обличчя київського 
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шістдесятництва: Алла Горська (1929–1970), Опанас Заливаха (1925–2007), 

Віктор Зарецький (1925–1990), Галина Севрук (1929 р.н.) та інші. Трагедією їх доль 

стало зіткнення інерції жаги до свободи, справедливості та образотворчості, що 

була б виразником національного, з процесами згортання нетривалої лібералізації 

«відлиги» в середині 1960-х рр.  

Симптоматичним і символічним є й той факт, що один з найдраматичніших 

епізодів в історії київського (та й українського) нонконформізму пов’язаний з 

твором, який був, свого роду, результатом колаборативної роботи авторів та у своїй 

пластичній мові тяжів до іконічності. Йдеться про вітраж для Червоного корпусу 

Київського університету, що був замовлений в 1964 в рамках святкування 150-річчя 

з дня народження Т. Шевченка, над яким працювали А. Горська, О. Заливаха, 

Г. Зубченко. Г. Севрук, Л. Семикіна (1924 р.н.) [Іл. 2.1.2.1]. Загальновідомо, що 

вітраж був брутально знищений як ідейно та пластично не відповідний. Ескіз, що 

зберігся, унаочнює, що це поліптих. Його центральну частину займає фігура 

Т. Шевченка, який пригортає до себе жінку, та у войовничому жесті захисту 

здіймає руку догори. Ліва частина — зображення бандуриста; права — постать 

Катерини, що тримає на руках дитя. Попри відсутність прямих посилань на 

християнське вчення, в композиції присутня ієратичність, зчитувана на рівні 

тридільності структури, нарочитої огрубленості форм, статичності, та, перш за все, 

богородичної «стилізації» образу Катерини. Ця ієратичність, властива 

монументальному мистецтву на генетичному рівні, не залишилась непоміченою 

цензорами і стала, фактично, виправданням знищення вітражу, що постфактум 

відбулось на відповідному засіданні Спілки художників. Серед претензій, що 

висувалися до твору, були його «архаїзованість» та присутність «рис 

іконописності» [232, с. 13]ix.  

Показовою є саме таке болісне реагування на іконописні алюзії образу, 

особливо, враховуючи, що, як зазначалося раніше, радянська монументальна 

пропаганда з успіхом адаптувала тисячолітній досвід християнських майстрів 

монументального живописуx. Тригером цензури тут стає не просто фактор 

стилізації, а його поєднання з національною тематикою, що з «радянського» 
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Т. Шевченка зміщував акцент на Т. Шевченка «українського». Сталінська формула 

пролетарської культури як «соціалістичної за своїм змістом та національної за 

формою» в даному випадку не імплементувалася в життя [223, с. 8]. Відтак, 

очевидним стає досить стійка асоціація церкви з націоналістичною риторикою, 

негативність якої підживлювалась тим фактом, що церква сприймалась як ворожа 

інституція, що не просто суперечила матеріалістичній доктрині, але й створювала 

альтернативну вертикальну ієрархію, конкурентну ієрархії партійній. 

Ця консолідуюча сила церкви зробила християнські образи питомою 

частиною живописного спадку О. Заливахи. Мешкаючи від 1961 у м. Станіславі 

(тепер Івано-Франківськ), митець брав активну участь у виставковому житті 

київського осередку. Він обстоював неможливість існування мистецтва, яке є 

«символом духу», позанаціональним [360, с. 23]. В цьому легко розпізнати 

відлуння тези В. Мороза, за якою «ненаціональної духовності немає» [155, с. 23]. 

Водночас, О. Заливаха не вважав візантійську традицію виключно носієм 

«українського», тавруючи її «новою колонізацією» [360, с. 24]. Тим 

суперечливішою видається очевидна цитація візантійського канону в його роботах 

1960-х–1980-х рр.: «Ісус Христос» (1972), «Народження Христа» (1974), «Молитва 

до Господа» (1980), «Архангел Михаїл» (1985), «Святий Андрій» (1989) [Іл. 2.1.2.2-

2.1.2.6]. Видається, що така достатньо широка, майже демонстративна присутність 

християнської тематики стає проявом не стільки релігійності автора, скільки його 

опозиційності. Пошуки релігійного як національного стають пошуком свободи, що 

була однією з центральних категорій риторики шістдесятників. На думку 

О. Балашової та Л. Герман, це було, передовсім, прагнення до свободи 

внутрішньої, бо «… українська самосвідомість, яка традиційно є наріжним каменем 

в розмовах про українських шістдесятників, була для літераторів і художників 

УРСР не чим іншим, як реалізацією їх права на свободу самостійно визначати свою 

ідентичність» [95, с. 11]. 

У своїх полотнах О. Заливаха цитує візантійські іконографічні схеми, 

поєднуючи їх з умовними «народними» краєвидами (з полями та хатками). Поряд 

з цим існує група творів, в яких живописна «плазма» набуває орнаментальності, а 
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фігуративні елементи межують з абстракцією: «Пієта» (1963), «Українська 

Мадонна» (1970-ті рр.), «Вистою» (1970-ті рр.), «Дванадцять апостолів» (1974), 

«Юрій Змієборець» (1977), «Білий янгол» (1970-ті рр.) [Іл. 2.1.2.7-2.1.2.9]. 

Формалістичні експерименти як ще один напрямок «свободи» ще більше підсилює 

пафос (у варбурегівському значенні) жесту звернення до релігійної проблематики. 

Поєднання українських мотивів з релігійними образами виразно присутні у 

практиці Г Севрук, зокрема, в малюнку «Козацька Мадонна» (1970) [Іл. 2.1.2.10]. 

Знана керамічною скульптурою, авторка перенесла свою художню манеру й у 

графіці. Від другої половини 1960-х рр. в її доробку з’являються роботи на козацьку 

тематику, пластичній мові яких притаманна гротескність, що присутня й в 

аналізованому малюнку. Постаті з порушеною анатомією та структурою 

(«витягнута» фігура Марії, різномасштабність фігур козаків, що її оточують), 

химерність загальної композиції, деформація натури, ламаність лінії, підкреслена 

фактурність, силуетність — усе це створює з’явилась неспокою, напруженості. Ми 

бачимо спробу розкриття фольклорного бачення образу Богородиці, яке було б 

незалежним від канонів. Через проникнення на рівень архетипів, мова твору 

наближується до народного мистецтва — Діва Марія сприймається тепер вже не як 

персонаж християнської історії, а ледь не як язичницьке божество. Подібна злитість 

християнства та поганства в певну «віру батьків» (як її називає Є. Сверстюк) 

органічно сприймались ноноконформістами, як то Р. Іванчуком, хто вбачав у 

слов’янському язичництві протохристиянський етап [96, с.147]. 

Мистецтвознавець Н. Гаврилко слушно зауважує на духовність, що 

притаманна творчому спадку іншого представника «плеяди нескорених», Івана-

Валентина Задорожного (1921—1988) [5, с. 60]. Майстер приділяв велику увагу 

постаті Богородиці, як одній із ключових сакральних сигнатур української 

етноментальності. Оскільки народне мистецтво та іконопис можна розглядати як 

безпосереднє художнє втілення останньої, то саме вони надихали майстра у його 

формотворчих та сюжетних пошуках. І.-В. Задорожний трансформував іконописні 

прийоми, підсиливши в них насиченість та локальність колориту та орнаментику, 

що надає їм схожості із традицією іконопису на склі, поширеною на західних 
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землях України. Майстер запозичує також і самі іконографічні композиції: так, 

наприклад, взірцем для полотна «Богородиця» (1987) став іконографічний тип 

Єлеуси [Іл. 2.1.2.11]. Живописець зберігає типові для православного мистецтва 

умовності в зображенні (фронтальність, площинність, великі очі, узагальненість 

рис обличчя, тощо), які поєднує із неканонічними деталями: Марія одягнена як 

селянка (із хусткою, пов’язаною назад); її та немовля Ісуса оточують зумисне грубо 

намальовані по блакитному тлу квіти, що споріднює авторське рішення зі 

стилістикою хатньої ікони або народної ікони на склі.  

Цієї ж естетики дотримано в роботі «Сину, збагати світ», яка наслідує 

канонічну схему Оранти [Іл. 2.1.2.12]. «Іконічність» твору проявляється також у 

введенні в зображальну площину напису, який асоціюється з теонімограмами, 

агіонімами, текстами молитов, що використовуються в церковному живописі. 

Разом з тим, патетичність полотна зменшується кардинально не-іконописним 

колоритом з домінуючим сполученням чорного та червоного.  

Національне слугувало культуротворчим імпульсом для митців київського 

осередку, що відчували свою месіанську роль у його відродженні в мистецькому 

кровообігу. В записах В. Зарецького зустрічаємо фразу, яка в повній мірі доводить 

усвідомлення цього факту: «Святий обов'язок художників – працювати над 

поверненням народові його мови — образотворчої мови» [407, с. 17]. При цьому, 

художник наполягає, що «повернення» не може обмежуватись лише відновленням 

етнографії, якою «прикривають національне» [407, с. 16]. Йдеться, насамперед, про 

модифікування образотворчої культури народу, яке має базуватися на методі 

синтезу. Прикладом синтетичного мистецтва для В. Зарецького стає мистецтво 

церковне: «Центр ідеологічної обробки — церква — синтез монументального, 

ораторського мистецтва, графіки, станкового живопису (ікона)» [407, с. 17]. Його 

переосмислення має йти не стільки на рівні форми, скільки на рівні образу. Цим 

пояснюється застережливе ставлення майстра до модерністських практик 

(«стиляжництва», як його називає митець кубізму та фовізму). З цим же пов’язана 

і прихильність В. Зарецького до пластики Ар Нуво. 
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Ремінісценції модерну в усій повності постають в полотні В. Зарецького 

«Золотий кавалер. Язичництво і християнство» (1987), присвячене одному з 

найшанованіших в Україні святих, покровителю українських земель (та Київської 

області зокрема) — св. Георгію-Переможцю, або ж св. Юру [Іл. 2.1.2.13]. Його 

сюжетною основою став епізод з житія Юра, знаний як «Чудо прозмії». Художник 

ділить весь зображальний простір на дві частини: більша частина уособлює Добро 

(написане в золотих кольорах, що слугують тлом для Св. Георгія), менша частина 

— Зло (написане у темних, холодних фарбах, що слугують тлом для дракона). 

Подібна дуальність розкриває авторське бачення християнства та значущість в 

історичному ракурсі його появи на українських землях. Через неосецесійну 

декоративність колориту, ясність та площинність моделювання форм В. Зарецький 

опосередковує і властивий Ар Нуво xi влив японської гравюри. Замкнена у 

червоний квадрат фігура змія нагадує печатки, що ставили майстри країни Ямато 

на естампах, а уособлення гріхів — зображення пари коханців — є наслідуванням 

традиційного жанру еротичних гравюр «сюнга». 

Якщо «Золотий кавалер» дає приклад космологічного, «міфологізуючого» 

підходу, де масштаб теми затуляє присутність автора, то пронизливо-особистісний 

вимір християнської образності, в якому національне відступає на другий план, 

знаходимо в картинах, що постали з душевного болю від втрати дружини, 

А. Горської, — «Вознесіння» (1989) та її підготовчому, більш експресіоністичному 

варіанті, «Душа Алли Горської» [Іл. 2.1.2.15, 2.1.2.16]. Їх емоційність опускається 

живописцем в полотні-реквіємі «Світла душа» (1989): він також присвячений 

дружині і побудований навколо тих самих персонажів (янгола та жінки), однак несе 

в собі більш мажорно-урочисту тональність [Іл. 2.1.2.17]. Репрезентація янгола як 

козака увиразнює аспект мучеництва, ореолом якого оточується постать 

Алли Олександрівни. Важливий для християнства мотив мучеництва і його 

паралелі з історичною долею українського народу бачимо й в іншому полотні — 

«Христос» (інша назва — «Християнство. Вічний дзвін) (1980-ті рр.): драматично-

галасливий колорит не заступає, а лише підкреслює графічність вузловатих м'язів 
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тіла страченого Ісуса, обриси яких були очевидно позичені з різьблених розп'ять та 

дереворитів XVII-XVIII ст. [Іл. 2.1.2.14]. 

Для київських нонконформістів властиве уникнення дослівної цитації 

іконописних прийомів у трактуванні релігійної тематики. Володимир Грігоров 

(1936–2019). у роботі «Трійця» (1971) звертається до православної ідеї триєдності 

Бога-Отця, Бога-Сина та Святого Духа [Іл. 2.1.2.17]. Розглядаючи зображення у 

відповідності до канонів, бачимо, що майстер зумів втілити частину з них 

нетиповими для іконопису пластичними засобами. Єдиносущність внутрішньої 

природи Трійці показана не стільки завдяки формальним ознакам її схожості, 

скільки завдяки рівномірній організації композиції: вона статична, замкнена. 

Фактично відсутнє тло: фігури займають майже весь формат, а ті невеликі 

проміжки, які між ними є, вирішені в тій же графічній манері, що й самі образи. 

Створюється відчуття злитності фігур, їх невідокрмленості.  

Концепції взаємодії та соприсносущності зображуваних реалізується не за 

допомогою жестів та поглядів, як передбачає канон, а через динаміку, енергетичну 

наповненість, матеріальність мазків. Ідею нероздільності Трійці митець унаочнив 

згідно богословських традицій, зобразивши на столі одну жертовну чашу на всіх. 

Означена й святість зображуваних постатей, яка символізується німбами над їх 

головами. Єдина характеристика, яку не втілив В. Грігоров у своєму полотні, — це 

специфічність кожного образу, яка зазвичай в іконописі виявляється через 

відмінності в одязі, за яким можна ідентифікувати учасників Трійці. Ймовірно, що 

цей аспект не був ключовим для художника, який за допомогою різних пластичних 

засобів намагався створити відчуття єдності. 

Значну увагу приділено обличчям та рукам фігур, надаючи тут лінії 

особливої харáктерності, манерності (виразність обрисів, видовжені шиї, емоційна 

міміка). Інтенсивна фактурність створює динамізм, що споріднює полотно з 

українською бароковою іконою XVII–XVIII ст., що включає твір в контекст 

національного мистецтва. З іншого боку, він наділений нетиповим драматизмом та 

нервовістю, що еманується тривожним сполученням червоного та блакитного, а 

також незвичністю зображення Святого Грааля, який ніби перевернутий внаслідок 
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якоїсь події, що лишень сталася и змусила персонажів подивитись вгору. Не можна 

оминути увагою і невелику колажну інтервенцію: художник поміщає в грудях у 

лівого (від глядача) героя фотографію потужного індустріального каркасу, що 

одразу підштовхує розвивати трактування у зв’язку з модерністю. Осучаснення 

християнських образів хоча й не було типовим для українських авторів, все ж, як 

бачимо, мало місце в їх практиці. Більш ліричну і ще більш барокову тональність 

отримала й подібна за композиційним рішенням, але відмінна за колоритом, 

картина «Трійця» (1988) [Іл. 2.1.2.19]. У ній зникає відчуття конфліктності та 

розгубленості, що поступається більш урочисто-захопленому стану. 

Концепція Трійці реалізується авторами не лише в зображальному ключі: для 

Флоріана Юр’єва (1929 р.н.) вона стала джерелом формування нефігуративної 

мови його кольорописних «модусів»xii [234, с. 66]. Модуси — це абстрактні 

поліхромні структури, що втілюють авторську розробку Ф. Юр’єва — систему 

«кольорового письма», що синтезує живопис та поезію. Одним з небагатьох 

прикладів безпосереднього звернення до християнської проблематики у автора слід 

назвати його полотно, написане темперою (матеріал, який вже сам по собі 

перекидає місток до церковного живопису) — «Трійця» (1961) [Іл. 2.1.2.20]. Воно 

було створене як кольоромузична композиція до «Семиголосного мадригалу» 

К. Монтеверді [410, c. 21]. Ф. Юр’єва цікавить не інтуїтивістське, абстрактне 

переживання теми (як твердить сам майстер, створити абстрактний твір, насправді, 

неможливо), а її позитивістське осягнення, що підкріплювало б розуміння єдності 

світу. Тому в роботі проступають, як на це справедливо вказує І. Дундяк, 

екуменічні аспекти, очевидні в написах, що акомпанують зображенню — «Якщо 

Бог єдиний, то чому храми такі різні? Так, Бог єдиний, але кожна культура — це 

особистість» [75, c. 304]. Категорії «духу», «гармонії» є важливими для митця, 

знаходячи своє відображення в «модусі» «Трійця / Екологія духу в гармонії сфер» 

(1963) [Іл. 2.1.2.21]. Його елементи поєднуються у архітектонічній композиції, що 

нагадує план традиційного тридольного хрестово-купольного храму, з навами та 

апсидами.  
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Подібна до секторіальної структури Юр’євських модусів організація 

зображальної площини та мотив Храму є також основою полотна «Євхаристія» 

(1987) Дмитра Нагурного (1946—2019) [Іл. 2.1.2.21]. Митець трактує один з 

основних сюжетів для церковних стінописів — причастя — у конструктивному, 

стилізованому дусі. Попри станковий характер роботи, вона пластично багато в 

чому є близькою до монументального живопису: про це свідчать врівноваженість, 

статичність композиції та площинність моделювання об’ємів у поєднанні з 

локальністю кольорів. Чіткість та виваженість структури картини забезпечується 

наскрізним повторенням мотиву тридільності: три плани, три вертикальні сектори, 

три Місяці над церквою. Число три несе не тільки композиційне, але й семантичне 

навантаження, враховуючи яке велике значення у християнському мистецтві 

відводиться числовій символіці [22; c. 37]. По центру композиції, на другому плані, 

зображено силует (червоного кольору) людини з розкинутими руками, який можна 

інтерпретувати як фігуру Христа. Дві групи людей (по троє у кожній) з обох боків, 

які, відповідно, є апостолами. Домінанта ж картини знаходиться на задньому плані 

— це обриси Софії Київської, головної історичної пам’ятки Руси-України, що 

знову вертає нас в річище розмови про сплавленість національного і релігійного в 

пізньорадянському нонконформізмі. 

Як зазначає М. Попович, «неможливо відокремити в культурному фонді нації 

“власне українське” від “набутого християнського”» [12, с. 4]. Притаманне 

київському нонконформізму злиття біблійних мотивів, образів та сюжетів та 

проблеми «національного» простежуємо і в колі дніпровських авторів. Одним із 

тих представників цього художнього центру, хто органічно засвоїв 

нонконформістську естетику, та програмно реалізовує її донині, є 

Феодосій Гуменюка (1941 р.н.) — один з організаторів та учасників нелегальних 

нонконформістських виставок у Москві та Санкт-Петербурзі в 1970-х рр. У творах 

майстра, присвячених історичному минулому України, обрядам, віруванням 

українців, православні образи виступають як невід’ємна складова українського 

культурного поля. 
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Однією з перших робіт, що являє собою оригінальне прочитання відомого 

сюжету боротьби Якова з Богом, є картина «Козак, що бореться з янголом» (1977) 

[Іл. 2.1.2.21]. На відміну від добре знаних західноєвропейських аналогів 

живописного бачення цієї історії (хрестоматійний приклад — полотно Ежена 

Делакруа), які вирізняються активністю поз, передачею напруги боротьби, твір 

Ф. Гуменюка статичний, позбавлений агресії. Жовто-блакитна кольорова гама, 

окрім очевидних асоціацій із кольорами національного прапору, несе певні 

мажорні ноти, засвідчуючи епічність моменту. Цей міф став уособленням ідеї 

відданості власній цілі, витримці. Й той факт, що на самому полотні постать Ізраїля 

була заміщена образом українського козака, дає привід говорити про наявність 

можливої соціально-історичної його трактовки. Автор проводить паралелі між 

мужністю та завзяттям біблійного героя та такою ж вдачею українського народу, 

що протягом прагнув до власної незалежності.  

Ф. Гуменюк активно розробляв біблійні сюжети у 1980-х рр., коли він 

повернувся до Ленінграду та створив десяток графічних та живописних робіт, де 

знайшли відображення християнська символіка чи певні православні образи. До 

останньої групи відносяться, зокрема, живописні полотна «У пустелі» (1981), 

«Трійця» (1987) та барокова за духом та структурою робота «Святий Георгій та 

дракон» (1987) [Іл. 2.1.2.22-2.1.25]. До цього ж часу належить низка безсюжетних 

графічних та живописних творів, у які включені численні християнські символи — 

писанки, церковні дзвони, риба, чаша [Іл. 2.1.2.26, 2.1.2.27]. В основі композиції 

більшості з них лежить хрест. У порівняні з вищезгаданими картинами майстра, 

цим творам притаманне менше дрібнення об’ємів, повна відсутність просторової 

глибини та ще більш увиразнене тяжіння до етнографічних мотивів.  

Стилістично живописні і графічні твори майстра з їх лаконізмом, 

монументальністю, виразною декоративністю, багатоплановістю і колористикою 

найчастіше нагадують традиційні українські килими, щедро орнаментовані 

рослинними мотивами. Фігури, предмети побуту, фантастичні співставлення 

зображень, масштабів, просторів, структур, деталей — все це створює ефект 

«килиму», в якому кожний клаптик є елементом орнаментальної композиції. У 
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своєму доробку на християнську тематику Ф. Гуменюк стійко дотримується 

генеральної лінії своєї творчості — дослідження «українського культурного коду». 

Цим пояснюється своєрідний синтез православних сюжетів із етнографічними 

елементами, які подекуди значно розширюють інтерпретаційне поле твору.  

Колегою митця, який так само навчався у Дніпропетровському художньому 

училищі, а згодом переїхав завершувати освіту до Ленінграду, і демонструє 

синхронне тяжіння до накладення етнічного та сакрального тематичних шарів, є 

Володимир Макаренко (1943 р.н.). Проводячи аналогію зі естетикою паризької 

школи, і доробком Робера та Соні Делоне, Ж.-К. Маркаде характеризує його роботи 

як «орфійні», такі, що у своїй естетичній основі спираються на стихію світла [416, 

с. 22]. Аналогічну тезу формулює і В. Сусак [416, с. 19]. В наступному ж абзаці 

критикиня роздумує над наявністю у майстра «вічних сюжетів», пов’язуючи це 

спостереження з інтересом до. Пригадаємо, що категорії «сяйва», «світла» є 

фундаментальними для іконопису. Тож ікона виступає для В. Макаренка не лише 

сюжетною скарбницею, а й об’єктом формотворчого діалогу. «Світлоносність» в 

його роботах мутує в «кольороносність», у буквальній відповідності до теологічних 

постулатів православного канону про chrome як «явленість» світла [33]. Колір як 

«рух світла» сповнює композиції динамікою, переживання якої стає інтенсивнішим 

при зіткненні з лінеарністю фігур, що з них конструюються образи. Ці 

геометризовані фігури, так само як і в творах Ф. Гуменюка, споріднені з 

«архітектурою» ікони. Попри це, мажорність колориту переважує лінеарне, не 

дозволяючи йому остаточно панувати в зображальному просторі, створюючи 

«сграфіто» площин які то прорізають, то напівпрозоро накладаються одна на одну. 

Це колористичне мереживо отримує ту мерехтливу ілюзорність, в якому знаходимо 

відлуння бароко як іманентної характеристики української національної візії. 

Серед робіт В. Макаренка, що дотичні до християнської традиції на 

сюжетному рівні, виділимо декілька ліній: це сакралізація жіночого образу і 

материнства, очікувано пов’язані з богородичними мотивами («Божа Мати», 1967 

«Марія», 1984, «Материнство», 1981, «Мати та дитина», 1982), мотив Трійці («Три 

ангели», 1977, «Трійця» 1981) та церковних свят («Нова радість стала», 1981, 
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«Вербна неділя», 1973-1974) [Іл. 2.1.2.8-2.1.2.15]. Свято як момент перетину часу 

сакрального (циклічного) та профанного (лінійного) набувають маєстатичності, 

зливаючи бароковий потяг до декоративізму з мотивами народної орнаментики. 

Київські та дніпровські нонконформісти 1960-1980-х рр. маніфестували 

глибинний зв’язок між православ’ям та українською культурою, їх 

«змонтованість», що виразилося в їх роботах у вплетені українських образів та 

мотивів у традиційні православні іконописні сюжети, або ж у привнесенні 

ієратичності в національну сюжетику. Християнство сприймалось як носій «духу 

народу», а також джерело внутрішньої свободи в умовах ідеологічної 

зарегламентованості. Декларуючи опозиційність майстрів, використання 

релігійного образу було не лише естетичною, але й політичною заявою. 
 
 

2.1.3. Релігійні мотиви та образи в творчості художників Харкова. У 

Харкові 1960-х рр., попри розповсюджену думку щодо його «зразкової 

соцреалістичності», існувала потужна андеграундна літературно-художня, музична 

і театральна спільнота, яку формували молоді тоді художники Вагрич Бахчанян, 

Ірина Бахчанян (його дружина), Володимир Григоров, поети Борис Чичибабін та 

Володимир Мотрич, письменник Едуард Лимонов, композитор Марк Кармінський 

та інші знакові персоналії [95, с. 78-85]. Втім, сформувати активного локального 

нонконформістського осередку цій спільноті не вдалось. За слушним зауваженням 

Л. Савицької, «нонконформізм у мистецтві Харкова був “тихим” і епізодичним, як 

постріл у глухому провулку» [203, c. 8]. Мовчазне підтвердження цього знаходимо 

в тому факті, що у колективній монографії «Мистецтво українських 

шістдесятників» (2015) серед статей, присвячених київським, одеським, 

львівським, ужгородським митцям, практично відсутні імена харків’ян [95].  

Чи не єдиним його потужним проявом («пострілом») стала проведена в 

травні 1965 у дворищі по вулиці Сумській одноденна виставка митців андеграунду, 

що супроводжувалась читанням віршів. Це була одна з перших на теренах СРСР 

виставка нонконформізму, що проводилися в публічних не-мистецьких 

просторах xiii. Пізніше вона отримала назву «Під аркою» або «лимонівська 
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виставка» [237]. Учасниками виставки були вже згадані В. Бахчанян, І. Савінова, 

В. Григоров, а також Михайло Басов, Юрій Кучуков, Анатолій Шулик, 

Володимир Щєглов та інші. Більшість з них після 1966 р. залишать Харків. Не в 

останню чергу, це було спровоковане соціально-культурною ситуацією, яка 

склалася у Харкові 1960-х–1980-х рр. через помітно жорсткіший нагляд державних 

інституцій, перш за все, місцевого відділення очолюваної Валентином Сизиковим 

Спілки художників. Влада останньої була настільки потужною та беззаперечною, 

що дозволяла спочатку реагувати на подібні прояви художньої опозиційності не 

заборонами і приховуванням, а «опублічненням» позиції молодих митців, за 

відмовою від якого послідувало цькування xiv. 

Епізод з «лимонівською» виставкою лише підтверджує, що ситуація з 

радянською інтелігенцією, за спостереженням О. Аронсона, визначалась як «її 

крайня видимість та незахищеність» [9, с. 51]. Вона підштовхувала митців до 

самоцензури та вироблення специфічної, закодованої мови, зрозумілої лише 

«своїм», а також існуванні в режимі «позазнаходження», як його називає О. Юрчак 

[Юрчак]. Водночас, навіть в умовах такого невсипного контролю з’являлись острівці 

неконвенційної естетики. Таким острівцем для Харкова була студія 

Олексія Щегловаxv (1908—1980), яка стала тією ланкою, що зберегла зв’язок між 

українським авангардом початку ХХ ст. та молодою генерацією, оскільки до неї 

були вхожі такі головні áктори харківської художньої сцени 1920-х — 1930-х рр. 

як Василь Єрмілов (1894—1968) та Борис Косарев (1897—1994). 

В. Бахчанян згадує, що «він у всьому був неконвенційний та давав свободу» 

[356]. Вкотре ми стикаємось зі ствердженням вагомості поняття «свободи» для 

нонконформістів. Недаремно представник московського концептуалізму 

Ерік Булатов у інтерв’ю так сформулював власну візію місії мистецтва: «Для мене 

головна задача мистецтва — це свобода. А свобода — це завжди вектор, 

спрямований за межі соціального простору» [409, с. 192]. З одного боку, свобода 

полягала у відхиленні від соцреалістичного диспозитиву, в експерименті з 

візуальною мовою, з іншого боку, в умовах знаходження в заідеологізованому 

середовищі, яке переповнене ритуально-сакральними формулами, виходом був 
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протилежний рух — рух до дегероїзації та профанації. В даному випадку вживаємо 

це слово в сенсі, запропонованому філософом Дж. Агамбеном — повернення речі 

в загальнолюдське використання [2, с. 78]. Профанація, переведення сакрального 

до регістру повсякденного, стає одним з інструментів репрезентації релігійної 

тематики в творчості харківських авторів. Серед них першочергово згадаємо 

одного з учнів студії О. Щеглова — Віталія Куликова (1935 — 2015). Його 

живописний натюрморт «Дійові особи» (1978) із гіпсовою головою 

Іоанна Хрестителя було виставлено на одній з молодіжних виставок [Іл. 2.1.3.1] 

Попри той факт, що вона була організована без виставкому, навіть подібного 

ступеню залучення релігійної тематики виявилось достатнім для того, аби полотно 

майстра врешті-решт було виключено з експозиції [370, с. 59].  

На противагу великій літературно-романтичній «картинності» соцреалізму, 

В. Куликов фокусується на позачасових, «вічних» мистецьких тем і жанрів, що 

були витіснені з соцреалістичної системи — окрім натюрморту, одним з них є 

оголена жіноча натура. Поруч з численними анонімними «натурницями», 

«красунями», від 1970-х рр. в графіці та живописі майстра періодично з’являються 

героїні біблійних історій: від праматері людства (гравюри «Єва», 1975, 

«Метаморфози», 1985, «Створення Єви», 1990; малюнки «Єва № 2» 1991, полотно 

«Юна Єва», 1998), «забутої» Біблією першої дружини Адама («Ліліт І», 2004, 

«Ліліт ІІ», 2004, «Ліліт», 2005), до Саломеї (однойменні полотна 1991, 1995 та 2001) 

та Богородиці («Діва Марія з немовлям», 2003) [Іл. 2.1.3.2–2.1.3.8]. Автор транслює 

християнський погляд на жінку як на джерело гріховних імпульсів, адже сам 

номінативний ряд вже дає чіткі сигнали присутності в роботах мотиву спокуси. 

Реалізується він і в полотнах, де головним героєм стає чоловік, зокрема, в такому 

сюжеті, як спокуса Св. Антонія («Святий Антоній І», 1995, «Святий Антоній ІІ», 

1995, «Святий Антоній ІІІ», 1995)xvi [Іл. 2.1.3.9]. Ми дозволяємо собі згадувати і 

роботи, створені після 1980-х рр., оскільки манера художника була вже значною 

мірою сформована і залишалась сталою від 1970-х рр. В. Куликов не адаптував її 

до християнських образів, а обирав ті образи, які є найбільш відповідними його 

творчій візії. Для його графіки та живопису характерна жорстко відпрацьована 
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система формотворення, в якій, на думку В. Немцової, форма «сама по собі стає 

змістом» [370, с. 10]. Учень Г. Бондаренка (1892 — 1969), він через нього 

долучився до авангардових методик, вироблених,370 серед інших, вчителем 

Г. Бондаренка, К. Петровим-Водкіним: ця методика передбачала розщеплення, 

«розречевлення» форми. В кубістичній розгортці тривимірного простору на 

площині народжується не лише протистояння між реальним простором та його 

проекцією, а протистояння між відстороненою самодостатністю сповненого 

динаміки геометричного ритму та чуттєвістю предмету зображення — жіночого 

тіла [370, с. 268-285]. Цей антагонізм умовно «сакралізованих», тяжіючих до 

автономії, засобів виразності та «профанної» сюжетики породжує гротескність, 

властиву харківському сприйняттю релігійної проблематикиxvii.  

Деконструкція тривимірного образу та його реконструкція в вже в системі 

неевклідової геометрії відповідає, згідно Ж.-М. Лашо, стадіям продукування 

колажу / монтажу [123, c. 59]. Тож, цілком логічно, що, говорячи про творчий метод 

В. Кулікова, О. Шило включає до його складових «геометричний монтаж» [370, 

c. 275-276]. Монтаж стає одним з найбільш широко вживаних інструментів 

репрезентації християнської традиції в харківській пізньорадянській художній 

спільноті. До нього звертається й інший вихованець студії О. Щєглова, 

В. Бахчанян (1938—2009). Він належав до числа небагатьох авторів, хто 

послідовно дотримувався в своїй практиці позицій концептуалізму — напрямку, 

чия присутність в історії українського мистецтва розцінюється лише як побіжна, 

аморфна, й здебільшого фіксується в контексті одеського мистецтва 1960-х — 

1980-х рр. Однак, причетність В. Бахчаняна до концептуалістського кола є 

беззаперечною. Центральною проблемою концептуалізму є питання мови в усій 

широті цього поняття. Якщо західний концептуалізм, як зауважує Г. Скляренко, під 

впливом філософії структуралізму переважно досліджував природу мистецтва як 

мови, з оприявнюючи системи художнього продукування, то його радянський 

варіант працював з конструктами «авторитетної мови» ідеології (О. Юрчак) [273, 

c. 218-219]. На відміну від В. Куликова, який знайшов свого роду прихисток в 

естетичних експериментах, концептуалісти не відмежовувалися від офіційного 
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дискурсу, а експлуатували його. З. Зінік в статті «Соц-Арт» (1979) так описує даний 

принцип: «Врешті-решт, кожен, хто намагається довести ворогу, що той неправий, 

неминуче вимушений говорити на мові, зрозумілій ворогу — в тій же мірі, в якій 

пропаганда в лавах противника під час війни ведеться на мові солдат противника» 

[92, с. 81].  

Відтак, у роботах В. Бахчаняна раз пор разу постає радянська символіка, в 

яку подекуди вплітаються християнські мотиви. Назвемо його колаж «Вісті» 

(1983), створений автором вже в еміграції, однак органічно пов’язаний з його 

харківським періодом [Іл. 2.1.3.10]. Основою його композиційного і 

концептуального рішення є заголовна частина газети «Вісті» від 10.06.1976 з усіма 

її «атрибутами» — назвою, слоганом, нагородами видання, календарними даними 

випуску тощо. Єдиним привнесеним елементом є акварельне зображення розп’яття 

з фігурою Ісуса, що заміщує літеру «Т». Не «зшивання» різнорідних елементів (з 

чим найчастіше асоціюється колаж), а накладення також присутнє в фотоколажі 

«Розп’яття» (1985): на місце голови страченого Христа митець вмонтовує 

зображення Ордена Леніна [Іл. 2.1.3.11]. Аналогічно до попередньої роботи, тут 

змінюється лише один елемент, що докорінно перевертає сприйняття усієї картини. 

Як писав сам В. Бахчанян, «Чим я займаюсь? Підміною займаюсь. Змінюю змісти, 

поняття, іноді одну букву» [14, с. 19]. 

Химерне сполучення радянської та християнської символіки у обох випадках 

несе глибоко сатиричний, а отже, профанізуючий, характер. Він спрямований не на 

виявлення пієтету перед релігійними образами чи критику атеїстичності радянської 

системи: через використання християнської символіки В. Бахчанян фіксує 

присутність в механізмі ідеологічної пропаганди прийомів, аналогічних релігійним 

культам — месіанський образ (Христос — Ленін), «вищі категорії» (жертовність, 

істина, правда), текстоцентричність (слово Біблійне — слово з вчення Маркса-

Енгельса). Одивлення (за В. Шкловським) атрибутів, що стали рутинною частиною 

інформаційного поля, вказує на їх законсервованість, позбавленість живого змісту. 

Жест негативного вказування на невідповідність офіційного наративу і чинних тоді 

реалій, згідно О. Аронсону, був способом самоідентифікації радянської 
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інтелегенції [9, c. 54]. Неофіційне мистецтво часто існувало як раз в цій ситуації 

дискурсивного розлому, що підштовхувало їх до гри з текстом, з вербальними 

сенсами. Серед різноманітних режимів цієї «гри» В. Бахчаняна регулярно 

зустрічаємо цитацію. Цей спосіб було ним вжито при створені фотоколажу 

«Малевич. Мал-мала-менше» (1979), в якому у єдиному зображальному просторі 

поєднано дві культурні «ікони» — «Трійця» Андрія Рубльова та «Чорний квадрат» 

Каземира Малевича. Останній заміщує собою в колажі чашу — композиційний і 

змістовний центр ікони [Іл. 2.1.3.12]. Цей арт-жест миттєво трансформує сакральну 

площину сприйняття зображення у історичну, схематично окреслюючи весь шлях, 

що пройшло руське мистецтво за більше, ніж пів тисячоліття, від однієї умовної 

системи передачі інформації до іншої. Повторимо, що проаналізовані вище роботи 

В. Бахчаняна були створені вже під час еміграції. Але сам факт звернення до 

релігійної проблематики після від’їзду з Харкова не був виключенням.  

Анатолій Кринський (1937 р.н.), який також відвідував студію О. Щєглова 

(хоча й лише рік), почав створювати живописні та графічні роботи на християнську 

тематику майже одразу після переїзду до Москви. Якщо ситуація з В. Бахчаняном 

може цілком пояснюватись потраплянням в ліберальне американське середовище, 

що очікувало від художника неконвенційних пошуків, то переїзд А. Кринського до 

Москви аж ніяк не був зміною політичної системи. І в Харкові, і в Москві він 

залишався художником позасистемним, не входив до Спілки художників СРСР. 

Однак, тоді як Москва парадоксальним чином, давала лазівки для свободи і 

можливість для існування «андеграунду», в Харкові будь-які його паростки всіляко 

придушувались xviii. Відповідно, в умовах меншої пильності органів контролю, 

релігійна образність активніше виявляла себе в роботах майстрів. 

Біблійний цикл гравюр А. Кринського (листи «Благовіщення», «Монахині», 

«Сповідь», «Вигнання», всі — 1968) створений у техніці високо друку, щоправда, 

на достатньо незвичний манер, адже майстер подає образи в «негативному» 

варіанті, міняючи місцями світло й тінь [Іл. 2.1.3.13–2.1.3.16]. Завдяки цьому 

персонажі набувають примарного контурного сяйва. Потойбічність, 

позавимірність героїв проступає в й футуристичній ритміці бганок, яка прекрасно 
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зчитувалась сучасниками художника, що визначали стиль А. Кринського як необкубізм або 

неокубофутуризм. Особливо схвалювався відхід автора від «псевдо-фольклористики» 

стилю «а ля рюсс» [358, c. 88]. І хоча з сьогоднішньої позиції зображення сприймаються 

дещо анахронічними, для кінця 1960-х — 1970-х рр. футуристичні мотиви дійсно були 

актуальними, не в останню чергу завдяки романтичному захопленню дослідженнями 

Космосу та, як наслідок, лавиноподібним зростанням масиву науково-популярної 

фантастики, якою зачитувався весь СРСР. Вплив футуристичних принципів 

формотворення в той час був очевидним не лише в нонконформістському мистецтві, але й 

цілком офіційних, публічних видах художньої продукції, як то ілюстрації до журналів 

(«Техніка – для молоді», «Знання – сила» та інші). 

У Харкові «традиційні» види мистецтва (живопис, графіка, скульптура) були 

регламентовані політикою Спілки художників. Фотографія ж, завдяки своїй 

колективній природі, активному розвитку від середини 1950-х рр. «фотоклубного 

руху», й, водночас, своєму маргіналізованому статусу в офіційній «ієрархії» 

мистецтв, сформувала в лавах так званих аматорів потужний неофіційний рух. 

Харків був одним з його провідних центрів. В контексті нашої проблематики з-

поміж тих фотографів, хто стояв біля витоків Харківської школи фотографії, 

виділимо Євгенія Павлова (1949 р.н.). Тяжіючи до пошуку «тотальної» 

мистецької природи фотографії, подолання традиційних бар’єрів «чистої» 

світлини, та виходу в монументальну форму, він нерідко апелював до класичних 

схем церковної художньої традиціїxix. В колаж «Наодинці з собою» (1987), що в 

оптиці автора постає «колективним портретом» харківських фотографівxx, 

використаний іконописний принцип симультанності зображення подій, що 

реалізувався через «клейма» в житійних образах [Іл. 2.1.3.17]. Цей же принцип 

покладено в основу серії колажів «Життя заводу» (1990): створена з архіву 

анонімної фотографії одного з заводів, вона організована за схемою «клейм», що 

оточують центральний образ [Іл. 2.1.3.18, 2.1.3.19]. Разом з тим, ця схема 

перегукується з алгоритмом типових для радянських установ дошок пошани [417, 

с. 104]. Через паралелізм християнського і радянського, як і в роботах 

В. Бахчаняна, знов проступає шизоїдна роздвоєність радянської реальності.  
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В колажі «Альтернатива» (1985) автор звертається до образу Мадонни, що поєднується 

з протиставленням природності-екології та цивілізації-прогресу [175, с. 159]. Створений 

напередодні Чорнобильської аварії, він вібрує катастрофічними інтуїціями [Іл. 2.1.3.20]. 

Буквально роком раніше товариш та колега Є. Павлова Юрій Рупін (1946—2008) створює 

два варіанти колажу «Армагедон» (1984), в якому розп’яття посеред безжиттєвого 

індустріального пейзажу теж стає знаком перестороги проти нерозважливого 

техноцентризму [Іл. 2.1.3.21-2.1.3.22]. Інший колаж Ю. Рупіна, «Свято Пасхи», що існує в 

трьох версіях, відноситься до 1984 [Іл. 2.1.3.23-2.1.3.25]. Попри заявлене в назві провідне 

християнське свято (яке продовжувало, хоч і в достатньо вихолощених варіантах своє 

існування за радянської доби), і присутність на фотоколажі головного пасхального мотиву — 

яйця, — композиція несе радше язичницький зміст. Поруч оголеною жіночою фігурою серед 

хащів, що, вочевидь, асоціюється з Євою в Едемі, яйце стає символом зародження світу, його 

витоківxxi. Вивітрення теологічнх сенсів відбувалось і з ритуалами релігійних урочистостей, 

коли Пасха перетворювалась на «загальновесняне свято» [102, c. 286].  

Техніка колажу дозволяє буквально конструювати сюрреалістичні цитати 

відомих канонічних схем. Разом з тим, Є. Павлов також вдається до їх 

«реенактменту». В одній з робіт серії «Blatari Vospoda» (1989) знаходимо відсилку 

до сюжету зустрічі Марії та Єлизавети [Іл. 2.1.3.26]. Серія «1х7» (1987) побудована 

навколо іконографії П’єти та повернення блудного сина. Моделями для знімків 

стають сам фотограф, його дружина, і їх старший син, Ілля [Іл. 2.1.3.27-2.1.3.30]. 

Серійність надає зображенням процесуальності, а відтак – перформативної форми, 

що задіює естезичний (чуттєвий) рівень сприйняття. Його активація відбувається в 

три етапи: спочатку пози зчитуються на соматичному рівні, потім через 

співвіднесення з відомими пам’ятками ідентифікується їх культурна значущість. 

Остання знов трансформує наше сприйняття тілесних образів, тепер вже надаючи 

їм статусу «культурного тіла», в якому синтезуються особистісний та сакральний 

наративи. Парадоксальним чином, перформативність, що постала в мистецтві 

ХХ ст. як інструмент подолання традиційної естетичної репрезентації, здійснює 

реактивний жест та повертає художній образ у фотографію.  
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Якщо фотографічна спільнота Харкова гартувалась в єдності спільноти та 

тісноті зв’язків всередині неї, то місцеві живописці та графіки, як згадує 

Євген Світличний (1948 р.н.), тримались відокремлено [351]. На думку майстра, 

колаборації є формою соціальної взаємодії, до якої митець виробив стійке 

відторгнення [351]. Як противагу соціальному вектору, Є. Світличний обирає для 

своєї творчості онтологічну проблематику, яка виходила з орієнтації на 

«дохристиянські цивілізаційні архетипи», за визначенням І. Павельчук [173, 

c. 100]. Разом з тим, їх репрезентація часто відбувається через сюжети та формальні 

рішення, виплавлені безпосередньо всередині християнського егрегору. 

Дослідниця вказує на присутність іконописних інспірацій в ранніх роботах 

живописця, як то «Сутність» (1968), що послуговується формулою Рубльовської 

«Трійці» [173, c. 100]. Принцип роботи автора з абстрактним живописом 

І. Павельчук порівнює з емблематичним сюрреалізмом П. Клеє, що ніколи 

повністю не відмовляється від предметності, виводячи її через пластичні 

метаморфози та символізацію на рівень ірраціонально-суб’єктивної гармонії [173, 

c. 102]. Формотворення відбувається через аналіз натурної форми, а радше 

просторових відношень її складових. Композиційні «конфлікти» візуалізують й 

принципову нонконформістську позицію самого митця, яка підштовхувала його 

для творчого ескапізму, що виливався у потяг до сфер містики, метафізики. Серед 

полотен Є. Світличного є як присвячені безпосередньо біблійні персонажі (диптих 

«Апостол Петро та Павло», 1989), так і картини, де використана християнська 

символіка — «Свічки» (1989), «Риба» (1989), «Човен» (1989) [Іл. 2.1.3.31–2.1.3.33]. 

На межі між сакралізацією і профанацією релігійної образності діє 

Володимир Шапошников (1949 — 2017). Його проект «Великий харківський 

поліптих» (1989) як серед мистецтвознавців (Т. Павлова, Н. Усенко), так і серед 

колег майстра (Є. Світличний), був охрещений «іконостасом» [230]. На виставці 

1989 р., організованій творчим кооперативом «Панорама» під кураторством 

Т. Павлової в Палаці культури ХЕМЗу, 36 полотен були експоновані в чотири ряди – така 

конструкція, з одного боку, нагадувала вівтарну перегородку, з іншого боку, відповідала 

давньоіндійському канону дев’яти поетичних настроїв «дхвані-раса» [174, c. 363]. Однак, і 
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площинно-графічна манера автора, і пози, жести, ракурси персонажів явно були запозичені 

з візантійського канону. Найбільш очевидні іконописні конотації несе перший ряд: 

центральне місце в ньому займає зображення жінки з дитям, решта 8 картин — це 

геометричні композиції, що утворюють фігури «святителів», без облич, але в умовних 

«філонях», прикрашених повторюваним паттерном хреста. Провокативним моментом цієї 

роботи В. Шапошнікова стала не тільки, і не стільки уподібнена іконостасу конструкція, 

скільки її поєднання з абсолютно десакралізуючими сюжетами, оскільки героями картин 

стають не святі, а звичайні радянські люди, homo sovieticus, та епізоди з їх повсякдення 

(мітинги, поховання, прогулянки), що розгортаються на тлі (sic!) однією з архітектурних 

домінант міського краєвиду Харкова — Олександрійської дзвіниці Успенського собору. І 

знову ми маємо справу з жестом вказування на розщепленність стандартів, цінностей та, як 

наслідок, роздвоєнність буття за радянської епохи. 

Інша серія В. Шапошнікова — «Апокаліпсис» (1990) — складається з 16 

живописних робіт, які зображують події з 1–6 розділів «Одкровення Іоанна» 

[Іл. 2.1.3.35–2.1.3.38] xxii. Серійність дозволяє подолати симультанність зображень 

подій в іконі: підкреслюючи процесуальність, митець змушує нас співвідносити усі 

епізоди між собою та зводити їх в єдину стереоскопічну картинку, цілісний образ. Це 

збігається із думкою, яку висловив А. Тарковський, говорячи про «Апокаліпсис»: «Це 

образ. В тому сенсі, що символ можливо інтерпретувати, то образ – неможливо. Символ 

можна розшифрувати, точніше, витягнути з нього певний сенс, певну формулу, тоді як 

образ ми не здатні зрозуміти, а здатні відчути та прийняти» [405]. В чуттєвому плані серія 

В. Шапошникова вирізняється піднесеністю, навіть урочистістю, що створюються, не в 

останню чергу, інтенсивністю колориту. В ній відсутній надрив, переживання трагічності, 

що характерні для модерністської інтерпретації мотиву. Для постмодернізму, за 

спостереженням К. Шерпе, типовішим є «не-драматизація», позбавлена надії та 

спрямована на беземоційну констатацію катастрофи [323]. Майстер досягає стану 

відстороненості завдяки ремінісценції іконописних художніх прийомів: православний 

канон за своєю природою є «ноетичним» — «умоглядним», отже сприймається нами 

спочатку на раціональному рівні, вже потім трансформуючись у трансцендентний досвід 

[17, c. 169–181]. 
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Есхатологічне відчуття драматизму від розриву з духовним корінням, 

внутрішнього надлому передає в своєму полотні «Згоріла ікона» (1989) 

Павло Тайбер (1940 р.н.) [Іл. 2.1.3.39]. Із властивою майстрові театральністю, 

художник поєднує типовий для себе мотив дітей, що тримають ляльок, із 

зображенням напівзнищеної Володимирської ікони Богоматері. Наївність, чистота, 

розгубленість дитячих образів болісно контрастує із пригнічующим віщуванням 

зруйнованої сакральної пам’ятки — німої докори людям, які «не відають, що 

коять». Ікона в роботі П. Тайбера долає «натюрмортність», предметну природу 

своєї ролі, повертаючи собі символічне значення як нагадування про одвічну 

присутність світу горнього. Метафоричність полотна суголосна як ірраціональній 

природі релігії, так і природі самої творчості живописця..  

Зміщення акценту на ігровий аспект комунікації з реципієнтом, іронічність, 

відхід від описовості та ухил в бік декоративізму стали однією з прикмет 

мистецького процесу в Харкові кінця 1980-х рр. [203, с. 13]. Схожими за манерою 

репрезентації на проаналізовану картину П. Тайбера є твори Сергія Алимова 

(1959 р.н.) «Мадонна» (1991) та «Різдво» (1990) [Іл. 2.1.3.40]. Їх мистецтву близькі 

сюрреалістичні інтонації: образ Мадонни через деталі одягу, приглушене золотаве 

освітлення, набуває подібності до полотен Веласкеса, а у сцені Різдва з’являються 

мушкетери, людина, запряжена в плуг та інші абсурдистські герої. Театралізація 

християнської тематики зменшує патетику, якою заряджений факт спроби 

реперзентації релігійного. Євангельські історії перетворюються на підмостки, де 

розігруються «малі трагедії», в яких автор прагне говорити про особисте, без 

апеляції до універсального відчуття сакрального. 

Іншим прикладом театралізації живописного трактування релігійного 

сюжету є полотно Олексія Борисова (1965 р.н.) з вольтерівською назвою «Бог і 

люди» (1986) [Іл. 2.1.3.34]. Сцену суду над Христом зображено не з боку натовпу, 

а ніби з підвищення за спиною Пілата. Це дозволяє показати тих людей, хто засудив 

Ісуса на розп’яття, тих, заради спокути чиїх гріхів він йде на смерть. В гротескності, 

манерності зображення облич прослідковується певний вплив творчості І. Босха, 

щоправда О. Борисов не досягає такого ступеня екзальтації образів. Увагу 
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привертає емоційний контраст героїв: смиренна сутула спина Спасителя, та 

впевнені, розправлені плечі прокуратора, що однією рукою вказує на арештанта, 

іншу ж простягає до чаші з водою — «Я умиваю руки». Продумане композиційне 

рішення одразу включає глядача в зображальний простір, перетворює його на 

свідка подій та підштовхуючи до особистої рефлексії. 

Більш масштабними за емоційною насиченістю є живописні роботи 

Віктора Гонтарова (1943–2009) «Ковчег» (1990) та «Зняття з хреста» (1991) [Іл. 2.1.3.42, 

2.1.3.43]. На противагу камерності творів П. Тайбера та С. Алимова, майстер зменшує 

ступінь особистісного у своїй інтерпретації сюжетів Старого та Нового Завіту, задаючи 

сприйняттю як змісту, так і форми монументальності. Але в ній відсутня піднесеність, за 

рахунок чого В. Гонтаров не перетинає межу епічного, міфологізованого. Образи, сцени, 

попри усю їх емблематичність, вмонтовані художником у потік повсякдення та 

трактовані із незвичною для живопису на релігійну тематику буденністю. Іноді жахаюча 

своєю безпосередністю буденність, як у полотні «Зняття з хреста» і провокує глядача на 

діалог та власне смислотворення. Ефект підкріплюється й впізнаваною Гонтарівською 

аскетичною манерою живопису, що вирізнялась пласкісним моделюванням форм, 

домінуванням лінії та уніфікованим колоритом. Створені фактично на зламі між 

радянською епохою та початком історії незалежної України, ці полотна з’явились як 

відлуння нонконформістської тенденції, що вже згасала на той момент. 

Можна констатувати, що релігійні образи та мотиви не стали провідними в 

художніх процесах, що відбувалися в Харкові 1960-х — 1980-х рр. Однією з причин 

цього факту слід назвати порівняно слабкий розвиток нонконформістського руху 

поза межами фотографії й міцно вибудовану систему контролю у офіційному 

мистецтві. Її послаблення наприкінці 1980-х рр. одразу результувало в 

активнішому використанні табуйованої християнської тематики. Характерними 

для її інтерпретації стали широке застосування техніки колажу та нарочита 

профанація образів, поєднання їх з особистісними, побутовими аспектами та 

іронією, що зменшують рівень сакральності та дозволяють через традицію 

говорити про соціальні, екологічні та позаідеологічні проблеми буття-в-світі. 
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2.1.2. Релігійні мотиви та образи в творчості художників Львову. Якщо під 

тиском владного контролю харківський осередок неофіційного мистецтва, за 

виключенням фотографічної спільноти, залишався достатньо атомізованим, то 

ситуація у Львові виявилася протилежною. Як зазначає О. Голубець, «посилений 

ідеологічний контроль за навчальним процесом на офіційному рівні став вагомою 

причиною появи неофіційних форм спілкування окремих викладачів та студентів» 

[63, с. 84]. Значною мірою фундамент цього спілкування забезпечувався митцями-

представниками старших поколінь, які розпочали свій шлях ще в нерадянізованому 

середовищі — вони були носіями тих традицій, що відторгалися соцреалізмом, а 

відтак ставали мистецькою «альтернативою». З цієї перспективи безумовно 

важливим áктором львівської мистецької сцени в 1950-ті — 1970-ті рр. була 

Ярослава Музика (1894–1973). Для її формування як майстрині безперечно 

доленосною стала зустріч з Михайлом Бойчуком (1882–1937)xxiii. Саме його 

концепція «неовізантизму» та усіляке заохочення до вивчення стародавніх 

пам’яток, роботі в царині реставрації звернули погляд авторки в бік візантійського, 

давньоруського та народного мистецтва. З цього органічно виріс синтетизм 

практики Я. Музики, де поєднувалися як «класичні» медіуми живопису, графіки, 

так і «декоративно-ужиткові» текстиль (батік, вибійка) та емаль, та «декоративно-

монументальні» фреска та мозаїка. Зауважимо, разом з тим, що сама християнська 

образність постає в її довоєнному доробку лише спорадично і здебільшого як 

привід для пластичних пошуків: серед прикладів назвемо лінорит «Адам і Єва під 

яблунею» та емаль «Ангел» (1930-ті рр.) [Іл. 2.1.4.1, 2.1.4.2]. До пізніших взірців 

відноситься лінорит «Корабель» (1964), який в усій очевидності входить 

вписується в християнський контекст не лише завдяки зображенню ангельських 

постатей, але й, власне, через активізацію християнської символіки церкви як 

корабля [Іл. 2.1.4.3]. 

На думку однієї з перших дослідниць творчості Я. Музики О. Ріпко, 

мисткиня акцентує в наслідуваному давньоруському малярстві його народну 

природу, що проявляється в епосі та «фольклорних нашаруваннях» її робіт 1960- х 
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рр. [194, с. 206-207]. В репрезентаційних формулах іконопису вона відшукує 

першочергово слов’янські архетипи, які стають частиною її образного арсеналу. 

Так, образ Змієборця стає «уособленням мужності в борні з ворогом» [194, с. 206-

207]. Його іконографія зчитується у фігурі воїна на лінориті «Світоч в поході» з 

циклу ілюстрацій до «Перемиської легенди» (1963) [Іл. 2.1.4.4]. Сплавленість 

релігійного, народного та історичного з. усією очевидністю присутня і в її 

мозаїковій композиції «Княгиня Ольга» (1968) [Іл. 2.1.4.5]. В лику першої з княгинь 

Києва, що прийняла християнство, О. Ріпко вбачає зв’язок з «Орантою» в Софії 

Київській та через неї — з архетипом Матері-Берегині, що неодноразово знаходимо 

в творах Я. Музики [194, с. 208]. 

Однак, якщо для Києва дійсно чіткою закономірністю було використання 

християнської тематики та образів в їх національному контексті, то для Львова 

вектор не був центричним. Неперервана модерністська традиція сформувала 

рафіноване художнє середовище, реакцією якого на партійний контроль та цензуру 

вилився, подібно до Харкова, стала, за формулюванням Л. Смирної, 

«інтелектуальна робінзонада» [218, с. 396]. Відчуття власної чужинності в системі 

було тією силою, яка штовхала митців до створення неформальних спільнот. Ці 

спільноти виникали навколо потужних авторів, набуваючи певного 

«герметичного» характеру. Термін «герметичний» Б. Мисюга вжив для 

характеристики кола студентів «вечірньої школи» Карла Звіринського (1923–

1997) — однієї з ключових фігур «шістдесятницького» Львова [153].  

Говорячи про зв’язок християнської традиції з творчістю К. Звіринського, 

автор засвідчив її особистісну значущість: «Все моє малярство — то молитва. В 

ньому я намагався виразити свій подив для величного творення Бога. Все, що я 

малював, було інспіровано цим почуттям» [192, с. 329]. Значна частина його 

спадщини пов’язана з церковним живописом (іконами та стінописом), у 1992 він 

викладав в школі іконопису ім. Св. Луки при монастирі оо. Студитів (м. Львів), а 

за п’ять років став професором кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ, ініціатором 

створення якої, власне, і виступив.  
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Зі впливом К. Звіринського Д. Пшеничний пов’язує появу сакральних образів 

в творчості одного з його учнів — Олега Мінька (1938–2013) [192, с. 330]. І хоча, 

як констатує дослідник, найповніше християнська тематика в роботах О. Мінька 

явила себе наприкінці 1980-х р., після початку «перебудови», в прихованій формі 

вона була присутня і в його більш ранніх роботах, наприклад, явні іконописні 

запозичення в морфології пластики використані в смерті «Смерть кошового» 

(1969), яка нагадує сюжет покладення до гробу [Іл. 2.1.4.6]. Менш завуальовані 

алюзії на релігійну проблематику знаходимо у полотні «Біль» (1968) [Іл. 2.1.4.7]. 

На ньому — герой із рисами, що подібні до традиційного іконографічного образа 

Христа, змальований із пробитою цвяхом долонею — символом жертовності Ісуса. 

Д. Пшеничний та О. Голубець вбачають в цьому творі символ відчаю та 

переживанню стигматизованості, ізольованості, крізь які проходив митець-

нонконформіст. І дійсно, як в цьому переконують і деякі з проаналізованих нижче 

робіт, християнські образи та мотиви цікавлять львівських авторів здебільшого 

психологічним виміром, напругою, яка давала б сублімувати конфлікт 

неможливості повністю вписатися в пізньорадянське публічне поле. 

Розуміння усієї ризикованості входження на територію релігійного й, 

водночас, його важливість для європейської та української культури, частиною 

якою себе відчували львів’яни, змушувало їх обирати найбільш нейтральні образи, 

пов’язані не стільки з релігійними поняттями, скільки з конкретними 

універсаліями. До них відносимо, серед інших, образ «Мадонни»: хоча він і 

належить до богородичних, вже сама його назва дає конотації з міметичністю 

західного мистецтва, зокрема, епохи Відродження, яка в тогочасних дослідженнях 

характеризувалась прагненням «незвести “божествене” в реальний земний світ», 

через «поетику материнства», долаючи «чужу, незвичну мову ікони» [385, c.  94-

95]. Тож серед творів львівських майстрів аналізованого періоду, в тому числі серед 

інших учнів К. Звіринського, знаходимо значну кількість присвячених цьому 

мотиву, як-то «Мадонна» (1960-ті рр.) Зеновія Флінти (1935–1988) [Іл. 2.1.4.8]xxiv. 

Автор вдається до суцільної геометризації об’ємів, узагальнюючи їх до ступеня, що 

межує з абстракцією, яка в своїй лаконічності та локальності подібна до аплікації.  
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Подібна «реміснича» асоціація є не випадковою, адже названі прийом дає той 

ефект, який прийнято охарактеризовувати поняттям «декоративний». Згідно 

міркувань О. Голубця, маркування «декоративне» ставало тим прихистком, 

лазівкою для художніх дослідів, таврованих як «формалізм» [63, c. 86]. 

Декоративно-ужиткове мистецтво традиційно пов’язується з мистецтвом 

народним, з якого З. Флінта черпав натхнення, навчаючись на кафедрі художньої 

кераміки: стримана палітра його ранніх робіт (вохра, коричневий та зеленкуватий) 

є рефреном типових колористичних рішень косівської кераміки.  

Інакшою, зверненою вже в бік західного модернізму, є робота Петра 

Марковича (1937 р.н.) «Мадонна» (1962) — живописне полотно, поєднане з 

елементами асамбляжу [Іл. 2.1.4.9]. В уквітчаний силует, що віддалено схожий на 

погрудний лик Богородиці, вплавлені ґудзики різного розміру та кольору. Такий 

утилітарний, принципово а-мистецький об’єкт регулярно з’являється в творах 

П. Марковича; цей факт можна пов’язати не лише з наслідуванням модерністської 

ідеї ready-made, що заперечувала художній елітизм, але й з біографічним епізодом, 

який перетворив ґудзики на символ крихкості, плинності буттяxxv. 

Екзистенційна криза, викликана приголомшуючим усвідомленням людської 

долі як частини ентропійного, неосяжного Універсуму, примножувалась 

переживанням забутості та периферійності. Воно контрапунктом проходить через 

ранні серії ще одного представника оточення К. Звіринського — Любомира 

Медвідя (1941 р.н.)xxvi. На думку автора, в ситуації відчуття безвиході єдиною 

віссю, яка може підтримувати Всесвіт людини, стає її власна свідомість [375, с. 95]. 

«Внутрішня міграція» ставала чи не єдиною прийнятною позицію для митця, що 

віддзеркалювалася в певній онірійності сюжетів, відлуння в них сюрреалізму, який 

в 1960-х рр. переживав хвилю чергової трансформації, розчинившись в нових 

напрямках постмодернізму, що формувався. Серед таких робіт — «Богоматір з 

паперовими локонами» (1963) [Іл. 2.1.4.10]. В профілі Діви Марії, яка відсторонено 

споглядає пацюків, що збігаються до будинку на задньому плані, є щось 

есхатологічне. «Трагедійний абсурдизм», як її визначає О. Петрова сягнула апогею 

в майже босхіанській за своєю насиченістю серії «Евакуації» [179, с. 106]. В цьому 
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живописному циклі потужно звучить тема протистояння людини і натовпу: вибір 

йти «проти течії» візуалізується через мотив хреста («Тріумф життя», 1969) та 

образ самого Ісуса («Евакуація Р. Гладяка», 1984) [Іл. 2.1.4.10, 2.1.4.11].xxvii  

Всеохопна боротьба з релігією велася не лише через заборону, але й через 

вихолощення, «приземлення» пов’язаних із нею сюжетів. З цим була пов’язана 

популярність в СРСР книги французького карикатуриста Жана Ефеля «Створення 

світу». Цей фактор уможливив постановку однойменного балету А. Петрова 

«Створення світу» (1972) [Іл. 2.1.4.12]. Сценографію для його прем’єри у Львові 

підготував Євген Лисик (1930 — 1991). Митець повністю відмовився від алюзій 

на графіку Ж. Ефеля, запропонувавши власну, автономну, візію сюжету. Перед ним 

стояла задача розробити складну і, водночас, ясну архітектурну «драматургію», яка 

б в повній мірі передала монументальність космогонії, моделюючи виміри раю та 

пекла. Образи Є. Лисика — гротескні, сповнені експресивної вітальності, що 

проривалася в вихроподібних спіралях форм [Іл. 2.1.4.12-2.1.4.14]. Подібна 

живописна манера в ту епоху була виправданою хіба що приналежністю до 

сценографії. Разом з тим, точкою гравітації, що організовувала всю барокову 

динаміку завіс, в «Створенні світу» залишається людина, як на це вказує 

М. Романюк [198]. Переживання всього масштабу космогонічних процесів 

подається з антропної перспективи, наділяється палкістю та афективністю 

людської природи. З особливою виразністю це постає на одному з ескізів, де 

центральною домінантою композиції є багряне серце з короною з вогню над ним, 

що, безумовно, людьми, знайомими з католицьким мистецтвом, зчитувалось як 

символ «Серця Ісуса». 

Апеляція до релігійної традиції в львівському середовищі не була 

зосереджена на маніфестуючій ролі, що в своїй відкритості підкреслювала б 

громадянську позицію автора (як ми це бачили в київському осередку), або 

репрезентувала розщепленість реальності (як це відбувалося в Харкові). Вона стає 

інструментом рефлексії, створення середовища позазнаходження (термін 

антрополога О. Юрчака). Тож, однією зі стратегій, яку обирали митці, стало 

приховане цитування митцями християнських символів. Так, говорячи про твір 
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одного з учнів Я. Музики, Ігоря Боднара (1941 — 2011), «Три верби схилилися» 

(1968), Б. Мисюга влучно зауважив: «Виховувати християнські чесноти і “не сміти 

згадувати Христа”, вчити мислити символами і “не сміти згадувати про модернізм” 

— сенс внутрішньої боротьби художника зі собою та системою упродовж майже 

двадцяти років. Хтось бачив у його композиції “Три верби схилилися” лише три 

верби, а хтось — композиційну схему Христового Преображення» [377] 

[Іл. 2.1.4.15]. В подібному ж ключі виконаний і естамп «Сумна вечеря» (1967), що, 

вочевидь, адресує до непроговореного сюжету Тайної вечері [Іл. 2.1.4.16]. 

Змушений до формування своєрідної «езопової мови», художник не доводив сюжет 

до можливості його буквального прочитання в християнському руслі та формував 

в глядача навичку сприймати роботи, «інтерпретуючи мовчання власне» [365].  

Говорячи про не-приорітетність акценту на зв’язці «релігія-національне» для 

Львова у порівнянні з Києвом, ми, тим не менш, не стверджуємо її повну 

відсутність. Її медіатором в деяких випадках ставала естетика «наїву», на яку 

спирався в своєму живописі Михайло Штейнберг (1933—2007). Захоплення 

примітивістським мистецтвом у митця, чию своєрідність чи не першим відзначив 

С. Параджанов під час знайомства у 1959, реалізувало себе не лише в іудейській 

тематиці (М. Штейнебрга переважно ідентифікують як «єврейського художника»), 

але й християнській. Полотно «Розп’яття» (1962) поєднує традиційне зображення 

страченого Ісуса та сільський краєвид із церквою, дзвіницею, хатами, тином 

[Іл. 2.1.4.17]. Автор нехтує перспективою (будівлі, земля — усе з різними точками 

сходу), масштабом (розп’яття видається гігантським на тлі решти зображення), що 

споріднює композицію з народним живописом. Вплив останнього відчутно й у 

загальній атмосфері полотна, що сповнене ліризмом, синкретизмом, відчуттям 

світу як єдиної взаємопов’язаної системи, відсутністю трагізму та надриву (що 

особливо підкреслюється сусідством розп’яття із побутовими сценами — жінка 

веде випасати корову). Завдяки цьому передається авторська перцепція релігії як 

невіддільної частини народного менталітету, органічної складової культури. 

До цієї ж тенденції віднесемо і лінорит «Святий» (1969) Богдана 

Сороки (1940–2015), що уподібнений до пластичної логіки витинанки 
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[Іл. 2.1.4.18]. Ця гравюра — з циклу «Фольклорні мотиви», що став ілюстрацією до 

книги І. Калинця «Відчинення вертепу» (надрукована в Лондоні як «Поезії з 

України»). Цікавим є те, що, хоча обидва, і поет, і художник, мешкали на той час у 

Львові, познайомився з віршами І. Калинця та отримав пропозицію їх 

проілюструвати, коли був в Києві, де зупинився у І. Світличного. Дана подробиця 

демонструє тісний зв’язок, який існував між цими осередками нонконформізму. 

Іншою паралеллю, що варта уваги, є приналежність цього естампу Б. Сороки до 

циклу, в якому для автора центральним була поганська образність [34, с. 136]. Як 

вже згадувалося раніше в розмові про київських майстрів (зокрема, Г. Сервук), 

християнство подекуди сприймалося шістдесятниками як продовження «віри 

пращурів». Релігійна тематика як одна з точок входу в площину національного 

постає і в пізніших графічних циклах автора — «Давидові псалми» (1989) та 

«Хресна дорога» (1990) [Іл. 2.1.4.19–2.1.4.22]. В «Давидових псалмах» майстер 

звертається до Шевченківської варіації на «Книгу псалмів». О. Сидор проводить 

паралелі між рішенням тла цих естампів, які заповнені шрифтовими композиціями, 

українських стародруків XVII-XVIII ст. [340, c. 5]. Вагомим мотивом в «Давидових 

псалмах» (а згодом і в «Хресній дорозі») стає і мотив натовпу, присутній у згаданих 

раніше полотнах Л. Медвідя. Тривожність, хвороблива експресіоністська 

ламаність фігур викриває те несприйняття «колективізму», трансльоване 

львівськими майстрами. Однак, наголосимо, що поява цих серій була цілком 

синхронною руху за національне визволення, що розгортався в той момент xxviii. 

Репрезентація християнської традиції в львівському мистецтві 1970-х — 

початку 1980-х рр. визначалася герметичністю образів, їх складнопроникненістю 

для зовнішньої інтерпретації. Прикладом такої інтроспекційності є доробок 

«львівського Дюрера» Олександра Аксініна (1949–1989). Він, особисто знайомий 

та обізнаний з творчими експериментами І. Кабакова, Д. Прігова, О. Рабіна та ін. 

андерграундових митців Москви та Ленінграду, не маючи змоги через контроль 

відстоювати свою творчу позицію, був змушений вдатись до «внутрішньої 

еміграції» (за М. Мамардашвілі), яка неодмінно супроводжується діалогом із 

власним «Я» та, через нього, із сферами метафізичного.  
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У автобіографії (1981) О. Аксінін маніфестує власне віросповідання у 

другому ж реченні — «православний» [368]. Християнська тематика наскрізно 

проходить через всі етапи його мистецького шляху, хоча й не домінує в загальній 

сюжетній палітрі. Однією із перших робіт, в яких автор торкається цієї сфери, є 

малюнок тушшю «Храм» (1974), після якого були створені серії тиражної та не 

тиражної графіки (цикл «Споскуса Св. Антонія» в серії «Канонічні образи», 1979, 

«Гроб Господен», 1983, «Блага вість», 1984), а також поодинокі зображення, 

переважно екслібриси («Шлюб у Канні», 1977, «Блудний син», 1977) [Іл. 2.1.4.23 – 

2.1.4.26]. Їх ретроспективний огляд дає цікаву картину еволюції пластичної 

репрезентації біблійних образів та сюжетів. Всім переліченим вище графічним 

творам О. Аксініна властива композиційна монументальність, присутність 

домінантного елементу та кольору, що переходять із однієї роботи серії в іншу.  

Роботи 1974–1980 рр. відзначаються суголосністю візіонерському 

містицизмові Північного Відродження (не випадково художник веде в них діалог з 

Босхом в серії «Босхіана», 1977—1978). Офорти та акварелі після 1981 р. 

набувають більш жорсткої конструктивності, стриманості та трансцендентності 

звучання. О. Аксінін пов’язує 1981 із «2-им одкровенням із супутнім відчуттям 

вічності» [368]. На новому етапі зникає «horror vacui», захоплення деталями, 

властиві раннім роботам, поступаючись акцентові на «наповненій пустоті» 

площини листа. Це, разом із багатомірністю зображень, яку надає введення кольору 

до офорту, відсилає нас до візантійської іконописної традиції. 

Така ж семантична багатошаровість властива і графіці 

Валерія Дем’янишина (1947 р.н.). Один з представників львівської хіпі-спільноти 

1970-х — 1980-х рр. (знаний як «Дем»). Захоплення східними духовними 

практиками, філософією відобразилось в його ранніх роботах, де можна зустрінути 

як метафоричне змалювання раю (яке уявлялося хіпі на старозавітний манер, в 

єдності з природою), так і мотив Дерева, що в християнстві має комплексний 

символізм — як символ Споскуси і Смерті, так і як символ Спокути та Воскресіння. 

Ця діалектичність в повній мірі відображена в офорті В. Дем’янишина «Згадка про 

дерево» (1983), в якій хрест водночас є і реквіємом за природою, і сподіванням на 
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її відродження [Іл. 2.1.4.27]. Як і О. Аксінін, митець балансує на межі 

фігуративного мистецтва та абстракції: зберігаючи впізнаваність зображуваних 

об’єктів, він порушує конвенційні зв’зків між ними, змушуючи фокусуватись на 

музиці їх формальних сполучень. 

Подібної логіки творчої дотримувався в своїй дерев’яній скульптурі Ігор 

Стеф’юк (1949–2017). Це один з тих художників, хто вивів обробку дерева на 

новий рівень, «змінивши наголос з декоративності художнього дерева на його 

концептуальність» [279, с. 110]. Попри те, що роботи, пов’язані з біблійною 

тематикою, у автора з’явились вже безпосередньо на передодні розпаду СРСР, 

вважаємо за доцільне включити їх в наш аналіз, оскільки вони доповнюють 

панораму розвитку репрезентації релігійної тематики, факт її легітимації на зламі 

історичних епох. Це дерев’яні рельєфи «Втеча в Єгипет» (1989) та «Мойсей і 

палаючий терновий кущ» (1990) [Іл. 2.1.4.28–2.1.4.29]. Трактовані у типовій для 

рельєфів І. Стеф’юка геометризованій манері, що активізує, подібно до графіки, не 

об’єм, а силует, основою обох композицій стає трикутник — символ Трійці та, 

зокрема, Бога-Отця. Скульптор прагнув злитості пластичних і семіотичних 

функцій, відсутності випадкових, зайвих деталей — фігури пов’язані з натурою 

лишень до ступеня, який дозволяє впізнати образ. Хоча завдяки варіації обробки 

поверхні, пофарбуванню фрагментів лаками, організація рельєфів може здатись 

дещо наближеною до колажу, в їх архітектоніці знаходимо ту раціональність, яка 

виключає деструктивність. Через холістичність підходу до практики, митець і 

досягає, на думку Р. Яціва, «ознак сакральності» [270, с. 111]. 

Якщо в рецепції І. Стеф’юка сакральне розкривається через ідею 

дематеріалізації, пошуку позачасових аспектів «духовного», то Мирослав Ягода 

(1957 — 2018) в наближується до концепції священного, запропонованої Р. Отто 

[171]. Як на це було вказано раніше, його центральним компонентом релігієзнавець 

називав «нумінозне» — це той ірраціональний компонент сакрального, що 

викликає mysterium tremendum, тремтіння перед незвіданим. Майже первісний у 

своїй пронизливості жах сповнює його роботи на біблійні сюжети. Екзистенційний 

морок, почасти спричинений психічним захворюванням автора, в його 
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«психоделічний», за визначенням Т. Возняка, період 1980-х — 1990-х рр., диктує 

промовисто вільну графічну та живописну манеру, із «істеричністю» ліній в 

малюнках тушшю («Ісус Христос», 1985) чи дисгармонійністю сполучень кольорів 

на полотнах («Чорна Мадонна», 1989; «Без назви», кін. 1980-х рр.; «Розпакована 

душа», 1990) [Іл. 2.1.4.30–2.1.4.33]. Звертаючи увагу на активне використання 

чорного кольору в графіці та живописі, Т. Возняк зауважує, що його існування не 

можливе без білого кольору. Їх дихотомія породжує метафору вознесіння та 

падіння [376, с. 8]. М. Ягода використовує біблійний символізм для його 

інтеріоризації та плетення особистісних вимірів. 

Суб’єктивний аспект, при всій зовнішній раціональності, посідає значуще 

місце в творчості Платона Сільвестрова (19542018). Він реалізував себе в 

багатьох медіумах, в тому числі у асамбляжі, створюючи композиції з кісточок для 

гри в доміно, закріплених на розфарбованих дерев’яних дошках. Цей прийом, який 

автор винайшов наприкінці 1980-х рр. і називав «домінізмом», він використав в 

серій «ікон», як їх визначав автор, — 4 асамбляжі, у яких з кісточок доміно 

(переважно чорних) викладені силуети, що безпомилково розпізнаються, як подібні 

до іконописних [Іл. 2.1.4.34–2.1.4.37]. В такому сполучені адресовані, з одного 

боку, і каббалістичне вчення про числа, і версії походження назви гри xxix, і її 

символізм як типової складової радянського повсякдення xxx. Частина згаданих 

асамбляжів була експонована на скандальній виставці «Дефлорація», що відбулась 

у 1990 в Музеї Леніна xxxi. Сам факт проведення події в такому ідеологічно 

маркованому просторі ніс в собі і протестний жест, і десакралізуючу іронію, типову 

для соц-арту, загострюючи демонстративну неконвенційність релігійних алюзій. 

Тож, поряд з присутніми відсилками до національного коду, репрезентація 

християнських образів та мотивів в львівському пізньорадянському мистецтві була 

джерелом образів для візуального осмислення та сублімації особистісної кризи, 

протистояння системі, з якими мали справу художники-нонконформісти. 
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2.1.6. Релігійні мотиви та образи в творчості художників Ужгороду. На 

мапі радянського мистецтва ужгородський осередок посів особливе місце. Як ми 

вже зазначали в розмові про київський нонконформізм, закарпатські художники 

сформували «тиху альтернативу» соцреалістичній доктрині. Вона стала можливою 

не через відкритий супротив, а через лакуни, що сформував сам владний дискурс. 

Такою лакуною стало народне мистецтво, на яке була спрямована увага як 

прибічників руху за національне відродження, так і послідовників офіційної 

ідеологічної ліні. Останні сприймали його як інструмент патріотичного 

вихованняxxxii. Тому, спроби «радянізації» місцевого художнього життя фактично 

дали абсолютно протилежний результат. Ужгородське державне художньо-

промислове училище, відкрите у 1945, замислювалося як інструмент уніфікації 

мистецьких процесів, проте, зрештою, саме воно сприяло відновленню інтересу до 

етнічної спадщини. Як зазначає І. Небесник, «відповідно до побажань самих 

студентів тематика курсових і дипломних робіт змінилася у бік народних традицій, 

вірувань і обрядів українського народу» [11, с. 66]. Відтак, традиції народного 

мистецтва стали плацдармом для творчих експериментів та джерелом формування 

пластичної мови і сюжетів творів закарпатців. За визначенням О. Гаврош, 

взаємодія професійного мистецтва і традиційного вибудовувалася на базі низки 

прийомів, серед яких головними виступали «використання архетипів, стилізації, 

сюжетно-тематичних перегуків, образної аналогії» [3, с. 11]. 

Говорячи про історію закарпатської школи живопису, Г. Скляренко 

стверджує, що в період «відлиги» саме через неї ранньомодерністський досвід було 

імплементовано в соцреалістичну доктирину, адже Закарпаття, на думку 

дослідниці, перетворилося на своєрідну «ліберальну зону» [210, c. 225]. Тому до 

християнської тематики епізодично дозволяли собі звертатися майстри, які 

достатньо рано отримали офіційне визнання. В композиції «Молитва» (1968) 

Володимир Микита (1931 р.н.)xxxiii розмістив посеред зруйнованих вишок та 

уламків транспорту розп’яття, фактично напряму вказуючи на віру як єдине 

джерело спасіння у хаосі індустріального суспільства — сентенція, яка була 

крамольною для радянської ідеології. Розп’яття, на цей раз як носій ідеї 
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жертовності, з’являється у пізнішому полотні («Розп’яття. Присвячується 

репресованим», 1989) [Іл. 2.1.5.1]. Тоді, вже на фінальному етапі «перебудови», 

після розкриття фактів політичних репресії та справ з реабілітації їх жертв, 

В. Микита обирає цей мотив як ідеограму історичною пам’яті.  

 Приклад роботи В. Микити 1960-х рр. на релігійну тему, своєю виключністю 

на тлі решти пейзажів, портретів та жанрових композицій, скоріше засвідчує 

нав’язану авторам необхідність постійної навігації між ідеологічними порогами, 

неможливість абсолютної неприналежності до системи владних структур. Так, 

іншим учасником Спілку художників УРСР був легендарний ужгородський 

нонконформіст Павло Бедзір (1926—2002). Як і у випадку зі Львовом та Києвом, 

стратегією творчого виживання для ужгородського «альтернативного» мистецтва 

ставало формування горизонтальних, неофіційних, зв’язків. Опинившись під 

«шефством» Т. Яблонської, багато спілкуючись з А. Горською та В. Зарецьким, 

П. Бедзір та його дружина Єлизавета Кремницька зґуртували навкого себе місцеву 

неформальну спільноту, що отримала назву «клубу авангардистів» [349, c. 12].xxxiv 

Людина великої ерудованості, що захоплювалася філософією та східними 

практиками, зокрема, йогою, П. Бедзір став камертоном для цілого покоління 

ужгородських художників 2000-х рр. Серед тих центральних характеристик, що 

вирізняли майстра, на думку Г. Вишеславського, були серйозність, аскетика та віра 

в можливість через мистецтво віднайти істину, що не могли не позначитись на 

інтересі до питань духовного пошуку [41, c. 287] 

 На репрезентації метафізичної природи творчості позначився і той 

біографічний факт, що батько автора був православним священиком. Хоча 

релігійність родини стала приводом для конфлікту з нею, занурення з дитинства у 

церковне середовище природно вкарбувалися в його свідомість, знайшовши на 

відображення в напівабстрактних графічних ликах — «образах» [Іл. 2.1.5.2, 2.1.5.3]. 

Адаптуючи модерністську решітку, про яку писала Р. Краусс, художник наближує 

їх до манери пікасо. «Образи» вирізняються своєю деперсоналізованістю масок, 

що, власне, й були візуальними орієнтирами для кубізму [339, c. 4]. Навіть при 
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роботі з цілком конкретним персонажем в монотипії «Христос», автор зводить лик 

Ісуса до «відбитка», поверхні, що фрагментовано кристалом решітки [Іл. 2.1.5.4].  

П. Бедзір шукав трансцендентності у досконалій та вільній формі: «У 

мистецтві художник повинен бути стурбований технологією. <....>. Від точки, лінії, 

площини народжується в цілому глобальне бачення людини» [359, c. 15]. 

Захоплення владою над алхімічними трансформаціями матеріалів знаходило вихід 

у майже імпровізаційній взаємодії з ними: М. Сирохман вказує на подібність 

графічних листів митця до ташизму [95, c. 104]. Дійсно, відчуття імпульсивного, 

підсвідомого «виплеску» простежується в нервовій тавтологічності ліній в інших, 

менш геометризованих, монотипіях Мадонни та Христа [Іл. 2.1.5.5, 2.1.5.6]. Разом 

з тим, майстер не переносить цю пластичну експресію в площину емотивного — 

холодна іконічність зображень абсорбує її та використовує для насичення ще 

більшою полісемантичністю. 

На цьому тлі відстороненої, медитативної графічності релігійних образів 

П. Бедзіра надзвичайно контрастно сприймаються надлишкові у вітальності свого 

колориту полотна Є. Кремницької (1925–1978). Унікальний колоризм цих творів 

як генетичний маркер, одразу вписує мисткиню в лінію розвитку закарпатської 

школи живопису, знаної такими майстрами як А. Ерделі, Ф. Манайло, А. Коцкаxxxv. 

Її основним рисам подекуди відповідала і тематична спрямованість, що 

концентрувалася на національній своєрідності краю. Сакральнізованість 

богородичної мотивіки злилася з етнографічною сюжетикою у «Верховинській 

Мадонні» (1960-ті рр.), де образ Діви з Немовлям фольклоризований у барвистій 

постаті селянки, що одягнена в народний одяг та стоїть на тлі дерев'яної 

архітектури [Іл. 2.1.5.7]. Подібне рішення вписується в тяглість традицій 

«селянських Мадонн» — зображальний мотив, що почав з’являтись в українському 

мистецтві ще від кінця ХІХ ст. і був в свою чергу вмотивований паралелями із 

розповсюдженою схемою найменування ікон за місцем їх створення або зберігання 

— «Володимирська Богоматір», «Ченстоховська Богородиця», «Охтирська 

Богородиця» тощо. Варто назвати лише полотна «Сільська Мадонна» Юліана 

Панькевича (1963—1933), «Гуцульська Мадонна» (1909) Казимира 
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Сіхульського (1879—1942), «Марія» (1914) Олекси Новаківського (1872—1935) 

як ілюстрація до однойменної поеми Шевченка, лінорит Олени Кульчицької 

(1877—1977) «Гуцульська Мадонна» (1936), аби побачити в подібному 

тематичному наслідуванні історичну тяглість [Іл. 2.1.5.9–2.1.5.12]. Авторка 

вдається до примітивістської стилізації, яка, за рахунок своєї лаконічності, посилює 

«фовістське» переживання кольору. Воно, разом з ієратичною симетричністю 

композиції, сповнює іншу картину, дотичну до християнської традиції — «У 

церкві» (1973), — хоровою поліфонічністю народного мистецтва [Іл. 2.1.5.8]. 

Іншим яскравим представником закарпатського мистецького осередку другої 

половини ХХ ст., хто значною мірою підживлювався повнокровністю народної 

творчості, є Ференц Семан (1937—2004). Мистецтвознавиця О. Петрова визначає 

1960-ті–1980-ті рр. у спадку майстра як «параджанівський період», що був 

відмічений створенням перш за все серії «Карпатська сюїта» [180, с. 165]. 

Знайомство з видатним режисером і для Ф. Семана, і для цілого покоління 

українських інтелектуалів та творців, відкрило унікальний унікальний етнопростір 

Карпат, формуючи сітку зацікавленість фольклором. Саме це зумовило 

стилістичну різноплановість серії, що наскрізно просякнена фольклорним духом, 

поєднаним із здобутками модерністського мистецтва Західної Європи. Цей підхід 

спостерігаємо й у його роботах, що дотичні до теми сакрального, як то полотно 

«Гуцульська мадонна» (1972) [Іл. 2.1.5.13].  

Автор звертається до зображення жінки та дитини у оточені численних 

побутових подробиць — гасової лампи, колиски, кози. Фактично, на те, що перед 

нами біблійні герої вказує хіба що німби, що написані над їх головами — мистець 

прагне втілити не стільки конкретні образи Богородиці та Спасителя, скільки 

сакральність, святість сім’ї, материнства. хоча сцена абсолютно позбавлена будь-

яких натяків на конкретну географічну локацію, прикметник «гуцульський» 

виводить її за межі звичайної ілюстрації Святого Письма, розкриває 

етнокультурний підтекст. У основі морфології об’ємів фігур лежить квадрат — 

символ усталеності, врівноваженості. Попри площинність, певну одноманітність та 

статичність композиції, живописець вдало виявляє психологічну напругу завдяки 
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фактурі фарб, що, ніби замкнені у прямокутниках, прагнуть вийти за їх межі. Таке 

емоційне «тло», яке не відповідає ліризму, традиційному для сюжетів, пов’язаних 

темою материнства, додає камерному сюжету, що стоїть на межі між побутовим 

жанром та релігійним живописом, архаїчного звучання.  

Закарпатське мистецтво 1960-х — 1980-х рр. обрало вектор відходу від 

реального життя в « “паралельний світ” із народними святами, прекрасними 

селянським образами та ідеалізованими сценами з архаїчного народного побуту» 

[214, c. 206]. Подробиці повсякдення під призмою художньої уваги набувають 

особливої величі, трактовані у вільній та сміливій манері. Так, склепіння церкви, в 

полотні Ф. Семана — «Купол» (1973) — подане з особливою грандіозністю: 

вібруючі сполучення червоного, золотого, блакитного дематеріалізують 

конкретність сакрального інтер’єру та переводять його в напівфігуративну модель 

світоустрою, втілюючи концепцію іконографічної програми розпису храму як 

своєрідної схеми світоустрою[Іл. 2.1.5.14] 

 Для нонконформістів Ужгороду релігійна традиція стає органічною 

частиною вираження живої народної, «фольклорної», свідомості, звернення до якої 

як альтернатива соцреалістичному канону, формувало програму закарпатського 

мистецького осередка. 

 

2.1.6. Релігійні мотиви та образи в творчості художників Одеси. До одного 

з головних осередків нонконформізму у 1960-80-ті роки в Радянському Союзі 

відноситься Одеса. Активна організація квартирних виставок сприяла 

пожвавленню розвитку неформальної творчості. Однією з провідних тем, що 

привернула увагу нонконформістів, стало національне мистецтво. При цьому в їх 

роботах відсутня дослівна візуалізація певних народних мотивів, яка заміщувалася 

інтерпретацією образів та пластичних прийомів, залученням традиційних уявлень 

про декоративність, кольорову символіку та метафоричність. Очевидно, за такої 

уваги до культури України, одеські митці не могли оминути в своїх творах образів 

та сюжетів, пов’язаних із православ’ям, яке за століття стало одним з невід’ємних 

елементів менталітету. 
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Окрім іконографічних схем зображення Христа, таких як «Розп’яття», 

«Спас» і т.д., одеські митці 1970-х–1980-х рр. зверталися й до інших біблійних 

історії. Зокрема, один з лідерів місцевого андеграунду — Валентин Хрущ (1943–

2005) — протягом означеного періоду створив низку робіт, присвячених події 

Благовіщеня. Серед них — «Благовіщення ІІ», написане 1977 р., ще до переїзду 

мистця до Москви, у техніці олійного живопису по дошці [Іл. 2.1.6.1]. Цікавим є 

той факт, що художник звертається до апокрифічного викладення, так званого 

«протоблаговіщення», цієї історії зі Святого Писанняxxxvi. Про це свідчить глечик 

на пурпуровій драпуванні, що займає передній план. Пластична мова зображення 

балансує на межі між фігуративністю та абстракцією: уникаючи будь-якої 

деталізації, автор «натякає» на образи лише за допомогою великих кольорових 

плям та вільного, «вібруючого» мазка.  

Через 12 років (у 1989) Валентин Хрущ знов звернувся до теми Благовіщення, 

втіливши її у однойменній картині [Іл. 2.1.6.2]. Зберігся також акварельний ескіз до 

неї того ж часу [Іл. 2.1.6.3]. Написана гуашшю на картоні, сцена несе у собі чіткий 

відбиток впливу західноєвропейського бачення цього біблійного епізоду (як за 

пластичними, так і образними якостями). Перш за все, майстер подає образ Діви 

Марії у нетрадиційному дусі, зображуючи її напівоголеною як одаліску, у схожій 

на «Данаю» Рембрандта позі. Так само веде автор діалог з європейськими мистцями 

через образ архангела Гавриїла, який наділено емоційністю та персоніфікованістю, 

властивим католицькому живопису. На відміну від живописного характеру більш 

раннього варіанту «Благовіщення», у його пізнішій версії автор вдається до 

графічного трактування деталей, опускаючи об’єм та світло-тіньові відносини. 

Площинність моделювання форм висуває на перший план декоративні, фактурні 

якості фарб та зберігає прозорість, ефект незавершеності та звуження спектру, яку 

спостерігаємо й у початковому задумі мистця на акварельному ескізі до твору.  

Проаналізовані вище роботи В. Хруща не є єдиним прикладом його 

художнього бачення християнської тематики: серед доробку періоду, що 

розглядається, є полотно «Розп’яття» (1980) [Іл. 2.1.6.4]. За невисоким рівнем 

деталізації, умовністю подачі форм, майстер наближує образ до народного 
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мистецтва. Своєрідна манера нанесення чорної фарби створює враження вугільної 

лінії, яке домінує, попри поліхромність картини. Квадратний формат картону 

привносить в композицію статичність, врівноваженість, що, разом із 

мінімалістично інтерпретованим тлом, підкреслює абстрагованість образу від 

хронотопних вимірів. Остання характеристика є ключовою також і для 

православного іконопису. Христос зображений мистцем без будь-яких ознак 

святості, які зазвичай використовуються в церковному живописі, як то німб. Так 

само неканонічним є й напис на дошці, що прибита згори до хреста — «ХВ»xxxvii. У 

такий спосіб автор намагається свідомо відділити своє творіння від культових 

взірців цього сюжету, адже для нього першочерговою задачею стають пошуки у 

сфері пластики власної художньої форми. 

Прихисток від усталених канонів в дослідження емотивних можливостей 

живописного медіуму шукав і Олександр Ройтбурд (1961 р.н.). Попри свою 

нинішню відомість епатажними арт-проектами, серед робіт раннього етапу його 

творчості є твори, в яких митець прагне наблизитись до глибшого розуміння 

біблійної історії полотно «Христос і Лазар» (1985 р.) [Іл. 2.1.6.5]. Чудо воскресіння 

Христом Лазаря отримало свою іконографію ще у VI-VII ст. у Візантії, й не зазнала 

значних змін з часом: зазвичай, на іконі зображується Христос з групою апостолів 

біля печери [256; с. 234]. Поряд зображуються слуги, фарисеї, сестри Лазаря Марфа 

та Марія. Проте митець відображає власне бачення цієї біблійної історії, яке більш 

наближене до традиційних ікон із ликами святих. Автор пише парне зображення, замкнене 

у широку рамку, що імітує поля іконної дошки: ліворуч від глядача — образ Ісуса, що вказує 

своєю правицею на повитого у саван Лазаря. Останнього автор репрезентує лише за 

допомогою білого силуету. У контрасті до такого кольорового і тонального акценту фігура 

Спасителя сприймається ілюзорнішою, «розчиняючись» в імприматурі, зливаючись 

з основним тлом картини. Манера нанесення фарби, багата фактура твору, 

приглушені відтінки створюють ефект старої поверхні ікони із столітньою 

історією. Видовжені риси обличчя Христа, стилізованість фігур та майже подібна 

до енкавстики живописна поверхня лише підкріплює асоціації з 

ранньохристиянським живописом і явищем фаюмського портрету. 
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Микола Новіков (1935–1996)— інший одеський художник, в творчому 

доробку якого регулярно зустрічаються релігійні образи. Цей майстер — одна з 

видатних постатей одеського андеграунду, людина, що пройшла складний 

життєвий шлях, який вплинув на формування його творчої особистості. Більш 

відомий своєю пізньою, сформованою у 1990-ті рр. графічною манерою, він у 1980  

створив картину «Повернення відречених», написану на фанерній дошці у змішаній 

техніці (що є нетиповим для творчості мистця) [Іл. 2.1.6.6]. На передньому плані — 

оплічне зображення чоловіка з німбом на голові, чиє виснажене обличчя, та 

затьмарений погляд видають в ньому віщуна. За ним стоїть група людей з німбами: 

з усього натовпу прописане лише єдине обличчя чоловіка, сповнене смиренності, 

що споріднює його з християнським сприйняттям мучеників. На задньому плані 

видніються куполи храмів, що поступово зливаються з сяйвом навколо людей. 

Навіть працюючи фарбами, М. Новіков мислить як графік, серед усіх засобів 

виразності акцентуючи саме лінію та силует. Колір автор робить носієм чуттєво-

змістового наповнення образів, підкреслюючи сполученням жовтого та зеленого, 

жовтогарячого та синього їх екзальтованість та тривожність.  

Особливе місце займає християнська тематика у творчості Людмили Яструб 

(1945 — 1980) — одна з визначних постатей одеського нонконформізму 1960-х–

1980-х рр. Значну увагу у своїй творчості художник приділяла саме жіночим 

образам, тому цілком логічним є той факт, що з усієї маси християнського 

мистецького спадку її зацікавила саме іконографія Богородиці з Христом. Лише 

протягом одного десятиріччя (у 1970-х рр.) вона створила щонайменш три роботи, 

в яких за основу були взяті іконографічні схеми богородичних ікон. Найбільш 

ранньою є акварель 1970 року, що відсилає нас до типу ікон «Галактотрофуса» 

[Іл. 2.1.6.7]xxxviii. Автор розбиває маси на сегменти, кожен з яких має свій колір — 

прийом, який в свій час застосовувала С. Делоне. Зображення «дробиться», дещо 

уподібнюючись колажу. Проте цей прийом не несе радикального характеру, 

зберігаючи цілісність форм. Їхня геометризація компенсується яскравістю та 

насиченістю барв, які стають провідниками психологічного змісту сцени, 

розкриваючи її теплоту. 
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Пізніше художниця звертається вже до іншої іконографічної схеми — 

Єлеуса. Зокрема, у своїй графічній роботі середини 1970-х рр., що була створена за 

допомогою туші та акварелі, вона подає трохи наближене (у порівнянні з типовими 

іконами цього канону) оплічне зображення Марії з дитиною [Іл. 2.1.6.8]. Вони чітко 

розпізнаються саме як ці герої біблійних історій завдяки використанню деяких 

елементів, що їх ідентифікують у православному живописі: це німб та мафорій на 

голові Діви [32; c. 183]. Таким, що виходить за межі канонів, є положення фігур на 

площині листа: зазвичай Богородиця знаходиться праворуч від глядача, а Ісус — 

ліворуч. У даному випадку майстер змінила їх розташування на дзеркальне. 

Оперуючи мінімумом засобів (сама лише лінія, підкреслена монохромними 

акварельними плямам), Л. Яструб досягає високого ступеню виразності, 

психологізму образів. Вона спрямовуює їх погляди на глядача, змушуючи останніх 

контактувати, «впускати» героїв у свій особистий простір. Аналогічний ефект 

використовується й у іконі та церковних стінописах у православ’ї. 

Інша картина авторки — «Співчуття» — вирізняється більшою наближеністю 

облич, їх фрагментарністю [Іл. 2.1.6.9]. Усе зображення замкнене у намальовану 

рамку, що дистанціює його від глядача, вказуючи, що він є лише спостерігачем. 

Подібне відмежування унаочнюється завдяки емоційним нюансам образів: якщо у 

попередній роботі їх погляди були спрямовані на кожного, хто дивиться, то у даній 

роботі прослідковується тенденція до інтроверсії — погляди спрямовані в себе, 

заглиблені у власні переживання. Ліризм, яким наповнені образи матері та дитини, 

наштовхують на аналогію із українською іконою XVII–XVIII ст., однією із 

визначальних рис якої є «людяність», м’якість ликів [225].  

Поряд із варіаціями авторським баченням ікон типу «Єлеуса» Л. Яструб 

торкається й такого розповсюдженого сюжету як «Трійця». Однойменна акварель 

була написана у 1976 [Іл. 2.1.6.10]. Мисткиня використала весь графічний 

потенціал матеріалу, задіявши прозорість, яскравість цього типу фарб. Попри те, 

що риси облич Бога-Сина, Бога-Отця та Святого Духу виконані не у традиційній 

іконописній манері, вони абсолютно позбавлені портретності, схематизовані, що 

робить їх відповідними самій сутності Трійці. Знаковим у цьому сенсі є й злиття 
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німбів усіх трьох героїв, що вказує на їх єдиносущність — один з ключових ля 

православ’я аспектів цього концепту. 

Митці, що належали до одеського андеграунду 1960-1980-х рр., виявляли у 

своїх творчих пошуках активний інтерес до християнської тематики. Переважна 

більшість з них зверталися до Новозаповітних мотивів, проте художники не 

вдавалися до цитації іконографічних рішень церковного мистецтва, а візуалізували 

заключну в них суть прийомами, властивими модернізму. У їх графічних та 

живописних пошуках прослідковується інтенсивний вплив художніх прийомів 

експресіонізму та абстракціонізму, які дозволяють зробити акцент на емоційному 

осмисленні Біблійної історії. 

 

 

2.2. Ремінісценції пластичних принципів авангарду в творах на 

християнську тематику 

Тотальний контроль усіх сфер буття, що мав місце за радянських часів, 

призвів до формування у соціумі, а точніше, у тій його частині, що в той час 

означувалась як «творча інтелігенція», до опозиційних настроїв. Щоправда, останні 

постійно придушувались та, як наслідок, не змогли здобути масової підтримки, в 

тому числі й завдяки політиці влади, яка активно застосовувала критику для 

формування негативного образу «неугодних» у широкого читача [89]. 

Нонконформістський рух в мистецтві живився з енергії заперечення, що 

консолідувала тих, хто бажав відійти від пропагандистських штампів та 

зарегульованості мистецької царини. 

На історичній синусоїді цей період визначається дуже часто як «другий 

авангард». Дійсно, проведення паралелей із авангардом 1910–1920-х рр., та 

вказування на певну спадкоємність цих сторінок в українській культурі більш ніж 

справедливе. Ця аналогія базується, перш за все, на протестному характері обох 

мистецьких явищ. Для авангарду «першої хвилі» рушійною силою був протест 

мистецький. Так, Ф. Серс, вказуючи на антагоністичний взаємозв’язок авангарду із 

тоталітарними політичними режимами, говорить, що майстрів спонукали до 
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експериментів усвідомлення «зношенності традиційних референтів мови 

мистецтва та прагнення його оновити» [208, с. 11]. Так само і нонконформізм став 

логічною реакцією на ледь не три десятиріччя домінування в офіційній сфері 

мистецтва соцреалістичного кшталту. Проте, в обох випадках велику роль зіграла 

й соціальна складова, яка, щоправда поставила митців початку та середини ХХ ст. 

по різні боки бар’єрів: месіанське бачення ролі митця, відчуття потреби 

радикальної зміни світу авангардистами фактично заклали передумови тих 

історико-культурних процесів, що швидко призвели до формування тоталітарних 

режимів. Нонконформізм (принаймні, його дисидентська складова), навпаки, є 

продуктом реакції на тоталітарну ідею підпорядкування мистецтва потребам влади, 

що маскувалась під гаслами «Мистецтво належить народу!». 

Влучно сформулював точку дотику між авангардом та нонконформізмом 

Б. Гройс: «… саме в мистецтві авангарду художня воля до оволодіння матеріалом 

виявила свій прямий зв’язок із волею до влади, що й стало джерелом конфлікту 

художника із суспільством» [68, с. 14]. Було б помилковим зупинятись лише на 

цих, достатньо очевидних зіставленнях, ігноруючи самобутність та 

самодостатність нонконфромізму. Орієнтуючись на західну мистецьку сцену, 

майстри були вимушені осягнути весь її досвід лише за десятиріччя. За 

спостереженнями В. Бичкова, «у нас одразу з’явились свої нео- (кубісти, 

конструктивісти, абстракціоністи, експресіоністи, футуристи, кінетисти, 

примітивісти, сюрреалісти, дадаїсти), абстрактні експресіоністи, поп-артисти, 

фотореалісти, концептуалісти та представники всіляких еклектично змішаних 

конфігурацій цих напрямків» [32, с. 8].  

Утім, необхідно усвідомлювати принципову різницю між тими умовами, в 

яких викристалізовувалися модерністські та постмодерністські тенденції в Західній 

Європі та Америці, та на українських землях. В радянських реаліях митці-

нонконформісти мали долати (або оминати) супротив влади, марксистсько-

ленінської ідеології, існуючи виключно як маргінали. Це утворило прірву між ними 

та їх західними колегами, які поступово ставали мистецьким «мейнстрімом». Усі 

ці фактори в сукупності й вплинули на специфіку вітчизняного нонконфромізму. 
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Як слушно зазначає Л. Смирна, «важливо лише не зводити іконографію 

нонконформізму до усталених штампів — авангардного руху або «другого 

авангарду», а говорити про глибинний апофатизм, тобто опис реальності з позиції 

логіки заперечення. Отже, логіка з позиції заперечення базується на підставах 

позиціювання, на підставах протиставлення «Я і Не-Я», «Я і Світ», «Я і Бог», «Я і 

тварина», «Я і Інша людина» [217, с. 262]. Подібна межовість, описана 

дослідницею, і стає ідеальним підґрунтям для поновлення інтересу до таких же 

самих межових тем, як духовність та релігія. 

Розчарування в соціалістичній системі стимулювало вітчизняну інтелігенцію 

1960–1980-х рр. звернутись до власних пошуків в сфері релігійного: підпільно 

розповсюджувалися заборонені книги, активно дискутувались та вивчались 

проблеми Біблії та богословської літератури. Безумовно, митці не могли 

залишитись осторонь від цієї проблематики й мали знайти образно-пластичну 

мову, яка б була релевантною метафізичному та апріорі складному для візуалізації 

предмету їх творчих досліджень. Реалістична манера абсолютно не відповідає 

поставленим творчим задачам, в той час як авангардове мистецтво наділене 

потенціалом для зображення тем, що дотичні до сфери трансцендентного. 

М. Епштейн у статті «Мистецтво авангарду та релігійна свідомість» стверджує, що 

«авангард – це художнє освоєння саме тих сфер буття, які незримі, невідчутні, 

невимовні, але специфіка мистецтва в тому й полягає, що сама невимовність 

повинна бути промовлена (а не схована у темряві)» [269, c. 235].  

При подібному формулюванні сутності методу авангарду, поверненню 

інтересу до нього та реактуалізації сакральної тематики в колах українських 

майстрів, здавалося б, логічним було б втілення в руслі абстрактної творчості. Але, 

серед робіт на християнську тематику означеного періоду, де чисельно переважає 

саме живопис, майже відсутні нефігуративні твори. Почасти це пояснюється 

матеріалом, до якого звертаються художники (текстом Святого Письма), що сам по 

собі передбачає наративність, а також тим, що у вітчизняному культурному 

просторі релігійна традиція міцно вкорінена в іконописі.  
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Іконопис мав би очікувано стати найпотужнішою точкою дотику між 

нонконформізмом 1960-х — 1980-х рр. та традицією вітчизняного авангарду в 

контексті роботи з християнською проблематикою, адже зв’язок українського та 

російського авангарду (які часто не відокремлювалися один від одного в 

дослідження) з іконописною традицією є тезою, спільною для багатьох фахівців. 

Вони, перш за все, вказують на спільні для цих двох мистецьких феноменів 

символізм, інваріантність художнього мислення, прагнення відродити софійність 

мистецтва. Проте, на думку В. Бичкова, ці якості виявляють лише їхню зовнішню 

подібність (а точніше навіть спадковість) [31]. При глибшому аналізі стають 

очевидними кардинальні відмінності між мистецькими експериментами авангарду 

та сутністю ікони. Перш за все вона полягає у підході до авторства (ікона іманентно 

анонімна, тоді як авангард висуває постать автора на перший план) та ставленні до 

принципа канонічності (його визначальність для іконопису та абсолютна 

неприйнятність для авангарду як такого, що заперечує індивідуальність).  

При всьому тяжінні представників нефігуративу серед українських 

нонконформістів до «духовного» й безумовній присутності метафізичних мотивів 

в їх творчості, майже ніхто з них відкрито не декларував роботу безпосередньо з 

християнською традицією. Хоча й супрематизм, й абстрактний експресіонізм, 

попри всі вищеназвані відмінності, мали свої витоки в іконописі, джерелом 

творчого інструментарію у роботі із релігійною тематикою для майстрів 

досліджуваної епохи стали художньо-виражальні засоби іншого напрямку 

аванградового мистецтва – експресіонізм. 

Це є цікавим, оскільки, хоча експресіонізм й проявив себе у вітчизняному 

образотворчому мистецтві початку ХХ ст. й зумів відійти від калькування  

німецької версії напрямку та виробити власну модель із слов’янським 

світоставленням, в цілому він не став самодостатнім художнім явищем та отримав 

менш повне втілення у порівнянні з літературним чи театральним   

процесом  [115, с. 11]. Проте, цілком очікувано, що за даних умов українські 

живописці 1960–1980-х рр. орієнтувались здебільшого на європейські взірці 

експресіонізму. В творчості майстрів чітко прослідковується типовий для цього 
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мистецького явища зворот від зовнішньої споглядальності до внутрішніх, 

душевних процесів. 

Центральним питанням для експресіонізму є передача усієї повноти 

людських почуттів. Австрійський письменник початку ХХ ст., автор «Есе про 

Експресіонізм» (Versuch über den Expressionismu, 1988), Паул Хатвані так 

сформулював один з головних принципів напрямку: «художник говорить: я є 

свідомість, світ є моїм вираженням» [306, c. 9-12]. Дотримуючись подібної 

автороцентричністі, митці пропускаються усі події крізь призму особистого 

досвіду. Німецький письменник та поет Х. Хайсенбюттель в есеї, присвяченому 

німецькому експресіонізму, зазначає, що тут «трансцендентність віри в Бога 

замінюється самою мовою» [307, c. 42-43]. Екстраполюючи цю тезу на 

образотворче мистецтво, можемо сказати, що в прагненні знайти у художній мові 

спосіб вираження внутрішнього стану, митці доводять самі пластичні засоби до 

певної максимальної візуальної напруги: для їх доробку типовий кольорові 

контрасти (застосування відкритих фарб), підсилення контуру, загострення 

енергетики форм через деформацію лінії та  посилення площинності зображення. 

Вплив експресіонізму особливо відчутний в творчості митців одеської школи 

1960–1980-х рр., зокрема в полотнах на релігійну тематику живописця 

Володимира Наумця (1945 р.н.). За словами дослідниці його творчості О. Котової, 

«художник усвідомлює себе частиною низки іконописців, що розробляють зі 

сторіччя в сторіччя канон. А тому близьке гасло художників 30-х років «Вперед до 

Рубльова!» [111, с. 43]. Попри складну еволюцію творчої методи, пластичного 

бачення, митець протягом усього життя зберігає тісний зв'язок із сюжетами 

християнської міфології, втілюючи їх відмінними від класичної іконографії 

засобами. У роботах В. Наумця межі 1970–80-х рр. відчутний інтерес до 

модерністських експериментів, авангардових пошуків початку ХХ ст. Зокрема, в 

них простежується вплив експресіонізму, що можна побачити на прикладі малюнку 

«Розп’яття ІІ» (1977). Графічна композиція складається із зображення розп’ятого 

Христа із гіперболізовано великим торсом, маленькою головою та тонкими 

кінцівками [Іл. 2.2.1]. Таке нехтування пропорціями змінює емоційний масштаб 
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сприйняття образу Ісуса, який максимально (на грані з абстракцією) позбавляється 

тілесності, набуває рис «над-створіння». Художник абстрагується від інтерпретації 

людських рис Христа, зображуючи його як божество. Метафізичне начало образу 

також підсилюється порожниною в тілі, матеріальність якій автор надає 

виділенням об’єму штрихуванням. Ця «рана» перетворюється на «чорну діру», що 

втягує у себе композиційний простір навколо. Силует фігури заданий легкою, ніби 

навмисно невідточеною лінією, позбавлені будь-якої конкретики та деталізації 

задля передачі одномиттєвого сприйняття сцени на рівні підсвідомості. 

Пізніший варіант «Розп’яття» (1984), створений В. Наумцем у змішаній 

техніці, отримав ще більш абстрактне втілення [Іл. 2.2.2]. Центр композиції 

займають намічені широкими мазками білої фарби по перлинно-сірому тлу обриси 

людини (з усією очевидністю, Ісуса) з розкинутими руками. Колористичне рішення 

роботи урізноманітнюється акцентами червоного та синього кольорів, що несуть 

конструктивне (задля ускладнення та водночас збереження цілісності структури 

твору) та символічне навантаження (червоний – як символ жертовності, крові; 

синій – як символ божественного, небесного). Стилістично зображення своєю 

умовністю, лаконічністю, що підносить його до рівня знаковості, нагадує дитячий 

малюнок. Цей факт цілком вписує його у контекст художніх процесів ХХ ст., для 

яких типовою була увага художників до дитячої творчості. Велике за форматом, із 

складною фактурною поверхнею та різкими кольоровими контрастами, що 

надають полотну драматичного звучання, ця робота уособлює собою ідею Хаосу. 

Проте автор не роз’яснює – чи стоїть за ним Вищий Порядок. 

В іншій роботі В. Наумця середини 1980-х рр. зав’язаній на христологічній 

тематиці — «Спас» (1984) — мистець звернувся до іконографії зображення Христа 

на троні «Спас в славі» [Іл. 2.2.3]. Щоправда, одразу відзначимо, що автор оминув 

пряму цитацію конкретної іконографічної схеми, створивши за допомогою 

композиційних засобів «натяк» на зображення, яке зчитується як приналежне до 

певної групи ікон [23; c. 167]. Пластична мова твору максимально лапідрана, 

оперує обмеженою колористичною палітрою (світло-сірий, червоний, блакитний), 

виразною фактурою, об’єм якої граничить із скульптурним рельєфом. Обриси 
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фігури Христа узагальнено до тієї межі, коли вони починають втрачати свою 

антропоморфність. Вся енергія глядацького погляду стягується на композиційні 

акценти, відмічені паттернами хреста. Подібний аскетизм у використанні художніх 

прийомів по сутності своїй цілком співвідноситься із онтологічними принципами 

іконопису. Таким чином, на прикладі цих робіт В. Наумця можемо виділити два 

підходи до пластичного розкриття тематики. В першому випадку – це насичені 

символікою геометричні та лінійні форми (кінець 1970-х – початок 1980-х рр.). В 

іншому — поетика фактури та кольору, що характеризується концентрацією на 

емоціях, рефлексії (від сер. 1980-х рр.). 

Виразніше прослідковуються експресіоністичні тенденції у творах іншого 

одеського мистця — Дмитра Тронова (1966 р.н.), який у 30 років прийняв 

священицький сан. В цілому для його творчості властиве тонке відчуття світу як 

пульсуючої матерії, що постійно трансформується, перебуває у русі. Це 

відобразилося і в авторському почерку, що вирізняється глибоким розумінням 

колористичних нюансів, які створюють відчуття напруженості та динамізму, та 

графічній виразності текстури. Прикладом, що ілюструє художній метод майстра, 

є його полотно «Розп’яття» (1985). Фігура Христа ніби виринає із неоднорідної 

стихій тла, яка створена з великих кольорових плям [Іл. 2.2.4]. Це додає всьому 

творові декоративного ефекту, щоправда не витісняючи на задній план його 

емоційної насиченості. Вибудована на контрасті холодних та теплих відтінків, твір 

стає втіленням особистого переживання автором зображеного. 

Ще більш «флуктуюча манера» характеризує іншу роботу Д. Тронова 

«Образи» (1986) [Іл. 2.2.5]. Для її виконання автор обрав техніку монотипії. У такий 

спосіб було створено повне враження «явленості» зображення, що цілком 

співвідноситься з християнською концепцією ікони як відтворення праобразу, 

даного вищими силами. Відбитки трьох фарб (чорна, червона, бузкова) утворюють 

три обличчя, центральне з яких чітко ідентифікується як лік Христа (за довгим 

чорним волоссям, бородою та німбом над головою). Обабіч нього ще два портрети 

у профіль, які зливаються з обличчям Ісуса, «розчиняються» у тлі. Нерівномірний, 
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грубий характер відтисків створює ефект плинності, нематеріальності форм, ніби 

вони за мить мають зникнути.  

В обох проаналізованих вище творах майстра присутнє прагнення до власної 

інтерпретації релігійних тем, відмінної від їх канонічної презентації. Звернувшись 

до спадку експресіоністів, абстрактного пластичного мислення, автору вдалося, 

уникаючи цитації іконописних прийомів, відтворити світовідчуття, яке лежить у 

його основі, щоправда, підсиливши елемент переживання, співучасті глядача. 

Експресіоністичні тенденції яскраво виявили себе в полотнах киянина 

Вудона Баклицького (1942–1992). Будучи митцем-самоучкою, він «навчався» у 

майстрів модернізму — Ван Гога, Марка Шагала, Ніколо Піросмані — художній 

спадок яких вирізняється особливим акцентом на комунікативній складовій 

колориту, його можливості передавати стан, емоцію. Переймаючи їх досвід,  

живописець сформував власне бачення колориту — його палитра базувалась на 

червоному та жовто-гарячому, які відтінялись холодними відтінками блакитного. 

Прикладом полотна В. Баклицького, де реалізовано цей творчий принцип, є його 

«Трійця» (кінець 1980-х рр.) [Іл. 2.2.6]. Робота вирізняється стилізованою 

деформованістю, підкресленою лінеарністю та кутастістю моделювання форм, що 

нагадують дереворити Ернста Кірхнера та Еріха Хеккеля. В баченні митця Трійця 

позбавлена м’якого, просякненого Ренесансним гуманізмом, посилу відомої ікони 

Рубльова: обрані засоби художньої виразності роблять постаті Бога-Отця, Сина і 

Святого Духа, представленого у вигляді міфічного напівптаха-напівлюдини, 

суворими, більш співзвучними образу Старозаповітного Яхве. Їх характер 

розкривається також і композиційно, адже «божественна» частина полотна 

візуально домінує на частиною «земною», із фрагментом міського пейзажу.  

Подібний підхід до релігійної сфери споріднений з експресіоністичним ставленням 

до цієї сфери, адже експресіоністи «... відкидали доброго бюргерського Бога-

втішника, подорожуючого євангельського чудодія» [205].  

Християнські образи для В. Баклицького були втіленням певного космічного 

порядку, гармонії, аніж конкретними постатями, що уособлюють релігійні догми. 

Завдяки цьому він легко переносив їх в нові контексти та розкривав універсальний 
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символізм кожного персонажу. Так, образ Богоматері з дитям, зі своєю 

вразливістю, відкритістю та незахищеністю, був природно вплетений в екологічну 

проблематику в полотні майстра «Чорнобильська Мадонна» (кінець 1980-х рр.) 

[Іл. 2.2.7]. З одного боку, дана робота – відсил до поеми Івана Драча 

«Чорнобильська Мадонна», виданої в 1988 р., з іншого – сюжет, що був перейнятий 

у білоруських митців, зокрема вже згаданого М. Савицького, та став джерелом 

натхнення для багатьох митців 1990–2000-х рр. Проте, якщо М. Савицький 

дотримується реалістичної естетики, яка задає трактовці теми певного пафосу, то 

його український колега адаптує прийоми експресіонізму. Митець уникає 

плакатності, надаючи перевагу безпосередності проживання усієї драми 

Чорнобильської катастрофи. Відкритий колорит, агресивне сполучення червоного 

та синього, який В. Кандинський називав «ударом кулака», оконтурення фігур 

створюють відчуття надзвичайної алертності та надають усій композиції 

есхатологічного характеру. «На картинах Баклицького “рятівників” вже немає, є 

лише “врятована” природа» [373, c. 42]. Для В. Баклицького питання екології були 

одними з центральних — тому на початку 1990-х рр. він входив до складу 

андеграундної художньої групи «Стронцій-90», члени якої переймались станом 

оточуючого середовища та зробили цей аспект в своїх творах одним з центральних. 

Екологія природи в них переходить на більш тонкий рівень – екологію душі.   

За словами О. Білоус, Вудон Баклицький належав до так званої «другої гілки 

київського андеграунду», в яку входили митці-аматори (на противагу професійним 

майстрам, як Акім Левич або Анатолій Лимарєв) [412]. Проте, він, як і його 

близький друг Микола Трегуб (1943–1984), значно вирізнялись зі свого оточення 

масштабністю мислення та талантом. М. Трегуб, який створив з В. Баклицьким 

наприкінці 1960-х рр. об’єднання «New Band», так само як і його колега, сповідував 

естетичні принципи неоексрпесіонізму. Щоправда, його твори визначались 

домінуванням колориту над малюнком та виразнішою живописною поверхнею (не 

в останню чергу через комбінування різних матеріалів). Ці художні прийоми 

споріднюють до певної міри його живопис з доробком Еміля Нольде та Карла 

Шмідт-Ротлуфа, хоча й лише візуально. В сюжетному плані для М. Трегуба було 
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типовим звернення до мотиву храму як певного  втілення сакрального простору, 

символу духовності, наприклад у картині «Резиньяція Видубицького монастиря» 

(1979) [Іл. 2.2.8]. Е. Нольде та К. Шмідт-Ротлуф так само звертались до 

християнської традиції у своїх полотнах, зображаючи епізоди зі Святого Письма, 

проте їх інтерпретація вирізнялась емоційним надривом, в той час як для 

М. Трегуба властива значно більш мажорна, світла емоційна тональність. 

Підсумовуючи проаналізоване, слід констатувати, що в своєму баченні героїв 

та сюжетів Старого та Нового Заповітів чимало вітчизняних  живописців 1960-х – 

1980-х рр. прагнуть подолати емоційну дистанційованість між образами Писання 

та глядачем та привносять в них драматичну напругу виключно через засоби 

художньої виразності, віртуозно оркеструючи за допомогою кольору та фактури 

емоційну атмосферу полотен.  

 

Висновки до розділу 2 

1.«Науково-матеріалістичний світогляд», який активно прищеплювався в 

соціумі упродовж попередніх десятиліть, «відкинув» християнську художню 

традицію на периферію мистецького життя. При цьому, влада та митці, які 

дотримувались офіційної (соцреалістичної) доктрини, з успіхом використовували 

прийоми, розроблені в сакральному мистецтві. В такий спосіб забезпечувався 

необхідний рівень патетичності у візуальній комунікації (т.зв. «монументальна 

пропаганда» із властивими для неї алюзіями на візантійські взірці, щоправда, 

досить побіжними та позбавленими первинного семіотичного наповнення). 

Зауважено, що і в «суворому стилі» так само присутні завуальовані цитати 

іконографічних мотивів. Панорамний огляд проблеми унаочнив, що в українському 

мистецтві означеного періоду розвиток релігійної тематики фактично знаходився у 

нелегалізованому стані і звернення до неї було однією з форм інакомислення. 

Окрім свого опозиційного спрямування, вона була синхронна розвитку 

позацерковної релігійності та створенню неофіційних релігійних спільнот, що 

спостерігається в 1970-ті рр. Відтак, нечисельні митці, які використовували у своїх 

творах християнські образи та символіку, були учасниками нонконформістського 



 116 

руху. Саме в його межах досліджувана проблематика набувала найширшого 

втілення і, разом з тим, регіональної специфіки у мистецьких центрах УРСР (Київ, 

Дніпро, Харків, Львів, Ужгород, Одеса). 

3. Твори на сакральні сюжети київських та дніпропетровських 

нонконформістів вирізняються демонстративною маніфестацією взаємозв’язку 

православ’я та української культури. Набуваючи політичних конотацій внаслідок 

ототожнення на офіційному рівні церкви та націоналістичної риторики, явні 

цитації візантійського канону синтезувалась з атрибутами «українського» — 

образами, символами, трансформованою пластичною логікою народного 

мистецтва (О. Заливаха, В. Зарецький, Г. Севрук, І.- В. Задорожний) та бароко 

(В. Грігоров, Ф. Гуменюк, В. Макаренко). 

4. Харківський художній осередок 1960-х —1980-х рр. характеризувався 

атомізованістю і відсутністю потужного нонконформістського руху внаслідок 

сильної владної вертикалі в тогочасних мистецьких інституціях. Біблійна тематика 

до кінця 1980- х рр. була присутня радше як виключення (А. Кринський), 

з’являючись здебільшого як прихована алюзія (Є. Світличний). Референції до неї 

оприявнювали шизоїдну роздвоєність радянської дійсності, в тому числі через 

деконструкцію. Остання реалізувалася харків’янами як на візуальному рівні (у 

колажах В. Бахчаняна, Є. Павлова, Ю. Рупіна), так і на семантичному через 

іронічність та «профанізацію» сакральних сенсів (В. Куліков, В. Гонтаров). 

5. В контексті львівської школи спостергіаємо дві магістральні тенденції: з 

одного боку, це «фольклоризація» через примітив (М. Штейнберг) та декоративізм, 

що поєднувалися авангардним спадком європейського мистецтва першої 

третини ХХ ст. (З. Флінта, Б. Сорока). Водночас, Львів вирізняється фокусом на 

онтологічні виміри релігії (О. Мінько, Л. Медвідь, І. Боднар). Інтерес до 

екзистенційних питань зумовив появу рефлексивних, «герметичних» творів 

(П. Маркович, О. Аксінін, М. Ягода), в яких автори через замкненість на 

пластичних пошуках прагнули візіонерських проривів у простір трансцендентного.  

6. Багато в чому подібну траєкторію обирають і ужгородські майстри. 

Закарпатська школа, що у той час виступала «тихою альтернативою» офіційній 
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соцреалістичній системі, спиралася на сплетення етномистецької своєрідності та 

модерних західноєвропейських тенденцій. Архітектонічність народного начала в 

репрезентації біблійних мотивів балансувалася унікальним відчуттям динаміки 

кольору (Є. Кремницька, Ф. Семан) та лінії (П. Бедзір). 

7. Митці Одеси 1960-х — 1980-х рр. зверталися, переважно, до 

новозаповітних мотивів. Не вдаючись до відтворення церковної візії релігійних 

образів, вони візуалізували їх суть прийомами модернізму. У їхніх пошуках 

прослідковується інтенсивний вплив експресіонізму (В. Наумець, Л. Яструб, 

М. Новіков, Д. Тронов) та абстракціонізму (В. Наумець, Л. Яструб та ін.), що 

дозволяє акцентувати загострене емоційне переживання біблійної історії. 

8. Успішно вирішити проблему творчого втілення християнської пластичної 

традиції уможливили художні експерименти, що перейшли до мистецької практики 

нонконформістів з авангарду. В своєму баченні біблійних героїв та сюжетів митці 

1960-х–1980-х рр. абстрагуються від пластичної уніфікованості канону, 

наслідуючи виплекану авангардом відмову від міметичності та притаманні 

художникам-авангардистам перенесення акценту на художню форму, яка виступає 

як основа твору, що відповідає його змісту. Художні експерименти, що перейшли 

до мистецької практики нонконформістів із численних напрямів міжнародного та 

українського авангарду, дозволили майстрам реалізувати в своїх роботах не лише 

протестний дух, але й успішно вирішити проблему візуалізації тем, пов’язаних із 

сакрумом. 
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РОЗДІЛ 3.  

ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБРАЗІВ В МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ 

КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

 

3.1. Цитація як інструмент репрезентації біблійних мотивів та образів в 

художній практиці українських митців.  

Друга половина ХХ ст. маркована процесом секуляризації культури, 

радикальної переоцінки таких понять, як «релігія», «духовність». Дана тенденція 

досягла свого апогею у 1970-х–1980-х рр., коли означилось таке культурне явище, 

як постмодернізм. Проте, враховуючи принцип маятникового руху розвитку 

культури, цілком логічною є поява в художньому житті світу двох останніх 

десятиріч зворотного процесу, що означився в поверненні інтересу до теми 

сакрального, прагненні переосмислити місце християнства в сучасному світі. 

Через специфічні історичні умови, динаміка розвитку сучасного українського 

мистецтва є дещо інертною у протиставленні до глобальних художніх процесів. 

Вітчизняні майстри були змушені за достатньо короткий строк пройти той шлях, 

що західні митці проходили протягом півсторіччя. Цим і пояснюється полістилізм 

творчості представників українського contemporary art та тяглість, невичерпаність 

проявів в ньому постмодерністських практик. 

За висновками Н. Маньковської, однією з важливих особливостей 

постмодерністської естетики є відмова від бінарних опозицій, властивих естетиці 

модерністській — «реальне — уявне», «старе — нове» тощо [137, c. 216]. З 

повоєнного періоду мистецтво в деяких аспектах вертається до тієї точки, від якої 

тікало з часів Ренесансу: ідея «смерті автора» (Р. Барт), відторгнення центральної 

для модернізму тези про оригінальність мистецтва як його найвищу цінність 

парадоксально нагадують фундаментальні для іконопису принципи відсутності 

авторства та дотримання (hoc est «цитування») канонічних схем, що відтворюють 

праобраз. Дійсно, подібно до будь-якої християнської іконографії, за рахунок 

цитування сучасні художні практики подеколи набувають центробіжності, 
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зорієнтованості на себе. Як зауважує Т. Адорно, «якщо твір мистецтва не наслідує 

нічого, окрім самого себе, то його здатен зрозуміти лише той, хто йому 

уподібнюється» [4, c. 185]. Це висловлювання демонструє зростаючу вагомість 

глядацької включеності в процес інтерпретації, де реципієнт якщо не стає 

співавтором твору, то має ключі до його трактування. Присутній також і 

специфічна варіація цитації, в якій конкретне візуальне посилання в роботі має на 

меті через активацію одного культурного контексту вказувати на інший контекст. 

Такими є деякі з робіт в серії «Історія хвороби» (1997–1998) харківського 

фотографа Бориса Михайлова (1938 р.н.). Це один з його найбільш резонансних 

проектів, де він фіксує соціальну дистопію 1990-х рр., зокрема, той 

маргіналізований прошарок людей, що з’явився внаслідок драматичних соціальних 

трансформацій і жорсткості умов перших пострадянських років, до яких вони так і 

не змогли адаптуватися.  

Як вказує О. Червоник, в цій серії постановочних портерів безхатченків автор 

послуговується кількома модусами роботи з «моделями», серед яких з очевидністю 

виділяються два [255]. По-перше, це «клінічний дискурс», що акцентує увагу на 

фронтальному, беземотивному позуванні, та тілі як об’єкті медичного нагляду. 

Хоча за цим пильним вдивлянням у виразки, синці на оголених тілах, кінцівках та 

геніталіях, теж вбачається глибоко християнські конотації, пов’язані із 

середньовічною обсессією стражданнями та ранами Христа. І навіть кадри, де чужі 

руки торкаються тіла того чи іншого протагоніста, демонстурючи його вражену та 

травмовану плоть, стають схожими на жест Фоми Невіруюючого, що вкладає перст 

в рану Ісуса [Іл. 3.1.1-3.1.4]. Так, і фотограф, як Фома, вимагає документальної 

реєстрації хвороби тіла соціального через тіла індивідуальні. Прикметно, що 

концепція трансгресивності тілесного страждання синхронізується в релігійному 

та постмодерному дискурсах xxxix.  

Однак, безпосередніше втілення релігійні підтексти знаходять у відтворенні 

на фотографіях впізнаваних мистецьких композицій, серед яких зустрічаємо й такі, 

що пов’язані із біблійною сюжетикою: зняття Спасителя з хреста; фігура одного з 

апостолів, що в іконографії «Преображення» змальовувалися такими, що лежать на 
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землі, приголомшені явленою їм божественної величі Ісуса; зустріч Марії та 

Єлизавети; хрестоподібний силует чоловіка, що, ніби пророк, стоїть, розкинувши 

руки; жінка, що тримає в руках яблуко (символ гріхопадіння), позуючи біля берези, 

ніби біля еквіваленту дерева пізнання Добра і Зла. На думку О. Червоник, через 

подібну естетизацію автор створює антагоністичний полюс нарочито 

позамистецьким в своїй візуальності знімкам, що інтенсифікує динаміку 

глядацького сприйняття [255]. Звернення до коду релігійної тематики допомагає 

структурувати великий масив зображень (понад 400 кадрів) в монументальнішу, 

театралізованішу форму. Вона підриває шаблони документалістики як принципово 

об’єктивного та неманіпульованого жанру, вихоплюючи софітом авторської уваги 

замовчувані, нерепрезентовані аспекти тогочасної дійсності. 

Іншою формою використання постмодерністького інструментарію в 

українському мистецтві 1990–2000-х рр. є «пастиш» — різновид стилізації, що 

полягає в точному наслідуванні манери певного автора. Ставлячись до зображення 

як до візуального тексту, цей прийом дозволяє компонувати фрагменти вже 

існуючих творів, породжуючи при цьому новий зміст. Уособлюючи постмодерне 

невизнання авторитетів та заперечення spiritualis, пастиш нерідко 

використовується у мистецькій інтерпретації біблійних образів.  

Яскравим прикладом є серія київського живописця О. Ройтбурда «Ройтбурд 

VS Караваджо» (або «Прощавай, Караваджо», 2009–2010), в якій класичні образи 

злилися з абстрактними та графічними інтервенціями українського митця. 

Приводом, що спонукав до діалогу з видатним італійським майстром, став 

сумнозвісний випадок в 2008 р., коли з Одеського художнього музею було 

викрадено шедевр Караваджо «Поцілунок Іуди». Ця подія, болісно та близько 

сприйнята, й надихнула українського художника на створення серії. Автор не 

обмежується копіюванням та доповненням композицій Мікеланджело Мерізі да 

Караваджо. «Позичаючи» його героїв, О. Ройтбурд «комбінує» їх у 

найнесподіваніші мізансцени, де поряд з євангелістом Матфеєм знаходиться 

Святий Ієронім (Opus 9), а Христос в терновому вінці споглядає за перемогою 

Давида над Голіафом (Opus 4) [Іл. 3.1.5, 3.1.6]. О. Ройтбурд прагне зібрати з 
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«пазлів» історії світового мистецтва панораму, яка б осучаснила класичний погляд 

на онтологічні питання: «Мені цікаво переосмислювати класику, коли при 

зміщенні акцентів, роботи класиків змінюють значення та кут погляду на вічні 

сюжети» [344]. 

Пастиш вирізняється від цитації орієнтованістю на більшу гнучкість у 

трактуванні оригіналу: так, репліки шедеврів італійського бароко киянин робить 

достатньо поверховими, обмежуючись лише тим ступенем схожості, який дозволяє 

ідентифікувати твори Караваджо, не намагаючись повністю перейняти його стиль. 

Навпаки, полотна виконані у впізнаваній живописній манері О. Ройтбурда. Щільні, 

«матеріальні» мазки створюють насичену пульсуючу фактуру, яка надає активному 

колориту плинності, рухливості. Така побудова фарбового шару є повною 

протилежністю до «безшовної» лісерувальної італійської техніки письма, яку 

вживали перші тінебристи. Й головний для робіт Караваджо ефект chiaroscuro 

формально повторюється, та хаотично нанесені різнобарвні лінії «нищать» глибину 

та нюанси світло-просторових відношень. В такий спосіб митець балансує на межі 

авторського та запозиченого. 

Серія О. Ройтбурда унаочнює концептуалістську природу пастишу, 

повертаючи нас до темпоральної категорії «сучасного» («contemporary») як 

«позаісторичного» («posthistorical»). Гра у створення гібридів з художніх засобів 

різних історичних епох є субверсією їх умовної еволюційної «ієрархії», і «в цьому 

етосі конвенціоналізму живопис є чимось не набагато значнішим за живописний 

знак» [247, с. 67]. Відтак, ми маємо справу з метаживописом, що опиняється в 

пастці постійної само референції xl. Пастиш інкорпорує євангельські образи не як 

безпосередні носії певних буттєвих цінностей, а радше як віддзеркалення 

живописної традиції per se, вирваної із своїх дискурсивних зв’язків. Вони 

«вмонтовані» у авторське висловлювання, стаючи його синтаксичною частиною.  

Для деяких художників ця позаісторична позиція спілкування з культурним 

надбанням людства через цитацію стає важливою структуроутворюючою 

складовою їх практики. До останніх належить київський художник Матвій 

Вайсберг (1958 р.н.). В контексті сформульованої проблеми, інтерес представляє 
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аналіз живописної серії М. Вайсберга «Сцени з Танаху» (2007) [Іл. 3.1.7-3.1.10]. 

Сюжетно-тематичною канвою для робіт стали відомі дереворити Ганса Гольбейна 

молодшого «Ілюстрації до Старого Завіту» (1538 р.), які вважається одними з 

найвидатніших графічних візуалізацій Святого Писання, на рівні з роботами 

Альбрехта Дюрера та Рембрандта Гармензсона ван Рейна. Живописний проект 

складався поступово, протягом кількох років, за які було написано 32 

пронумерованих полотна, що композиційно цитують естампи майстра Північного 

Відродження [346]. Колористичне рішення кожної сцени максимально ускладнене: 

поверх темної імприматури наноситься «домінантна» фарба, яка делікатно 

збагачується відтінками. В глибоких золотистих, коричневих, сірих валерах чутно 

відлуння пустельного ландшафту Іудеї з притаманним йому освітленням. 

Посилання на географічну прив’язку задає й характер живописної поверхні — 

неоднорідний за рахунок порушення спокою тонких шарів темпераментними 

рельєфними та контр-рельєфними лініями. Панування горизонталей у композиціях 

дає глядачеві відчуття земного хронотопу, який, тим не менш, позбавлений будь-

якої конкретики чи історичності.  

При експонуванні вся серія організується єдиним блоком, що, поряд із 

відсутністю назв у робіт, спонукає до її сприйняття як цілісного мистецького 

«тіла». Цьому сприяє й те, що мова «Сцен із Танаху», попри задекларовану 

фабульність, наближається до нефігуративного мистецтва. Фігури біблейських 

пророків, царів буквально розчиняються в живописному середовищі, нівелюючи 

антропоморфні деталі до межі, за якою вже починається царина абстракції. 

Властиво кажучи, тут вже не йдеться про образи — замість них ми бачимо лише 

натяки, «сліди». Літературна драматургія заміщується, а радше перетворюється, на 

драматургію живописну. 

Слід наголосити, що, як і для більшості українських майстрів 2000-х рр., які 

звертаються до сакральної тематики, для М. Вайсберга дана лінія творчості є 

однією з генеральних. Про той факт, що це не епізодичне «захоплення», свідчать 

його численні самостійні роботи на біблійні сюжети («Розп’яття»). Типовим для 

сьогодення є «серійність» осмислення проблеми: у доробку митця присутня низка 
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інших старозаповітних циклів («Сім днів», «Книга Іова»). Він виробляє власну 

живописну стратегію, яка диктується не просто пластичними експериментами чи 

предметом зображення, а саме контрапунктом сприйняття, в якому зливаються 

старозаповітний міф, художній міф Г. Гольбейна та авторський міф. 

Подібний паралелізм феномену ікони та пошуків сучасних авторів засвідчує 

також зв'язок між мистецькими процесами початку ХХ та ХХІ ст., оскільки 

аналогічна хвиля піднесення зацікавленості у шляхах презентації сакрального 

спостерігалася в період «некласичної естетики» авангарду [256, с. 5]. Серія «Сцени 

з Танаху» М. Вайсберга органічно вписується в художню систему сучасності із її 

бароковим світовідчуттям і проявляє підсвідоме прагнення сьогодення до традиції 

як шляху до відновлення втраченої формальної та сутнісної єдності. 

Чуттєвий вимір є важливою частиною проекції сакрального в бутті. В 

матеріальній культурі ця тенденція втілилась у численних формах вотивних 

об’єктів, що присутні у більшості релігій та вірувань. Їх численні приклади (від 

ікони, скульптури до мощей та релікваріїв) дає нам і християнство. Саме ці 

«артефакти віри» стали об’єктом мистецького дослідження харків’янки, що мешкає 

в Одесі, Альбіни Ялози (1978 р.н.). Відправним пунктом у роботі з сакральною 

тематикою для неї стало знайомство з церковною дерев’яною скульптурою [386]. 

Художницю зацікавила її тактильність й, водночас, присутність як фізичне 

нагадування про трансцендентне. Саме тому для проекту «По той бік» (2014) вона 

відтворила в ліногравюрі фрагменти давніх скульптур, обираючи подекуди 

конвенційні ракурси, майже недоступні при спогляданні їх у храмовому просторі 

— види зворотної сторони, види з декількох точок одночасно, або ж імітація 

рентгенівського знімку (важливого етапу реставраційного процесу) [Іл. 3.1.11, 

3.1.12]. Однак, вся сукупність зображень не переростає в жагуче накопичення та 

архівування, навпаки, разом з копіюванням на частинах фігур інвентарних номерів, 

пошкоджених ділянок, кожен відбиток залишає враження надзвичайно інтимного, 

особистісного зв’язку з об’єктами. Цікавим є й аспект ізоморфності інструментів 

створення предмету зображення і самого зображення, оскільки, як в дерев’яній 
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скульптурі, так і в ліногравюрі, використовуються різці, що дозволяє глибше 

відчути сам характер копійованого матеріалу. 

В серії «По той бік» використовується той прийом, який визначатиме 

візуальну інтерпретацію авторкою релігійних сюжетів в подальшому – це наскрізна 

фрагментарність, коли композиції організовується з частини скульптур та 

вихоплених з контексту символів. К. Носко означує цей прийом як прийом 

синекдохи (або pars pro toto) [388]. Цей принцип є однією з ключових 

характеристик трансцендентального мислення, сформованого ще в межах 

міфологічної свідомості [248]. Pars pro toto був виразником синкретичного, 

холістичного переживання світу. Філософ і релігієзнавець початку ХХ ст. 

С. Булгаков, говорячи про «портрет-ікону», зазначає, що «він, хоча й при 

неминучій однобічності, свідчить про свій оригінал: в ньому міститься дійсна pars 

pro toto, тому що душа неподільна та єдина. В той самий час, залишається і ця 

непереборна відмінність між частиною та цілим» [26]. А. Ялоза і використовує це 

протиріччя задля втручання в усталений біблійний наратив, та відшукування в 

ньому індивідуальних сенсів та значущості. 

Роздроблення сюжетів ущільнює візуальний простір, уповільнюючи 

сприйняття. Погляд виводиться з режиму автоматизму: руйнація традиційних 

канонічних комунікаційних схем змушує включатись в активний інтерпретаційний 

процес не лише художницю, але й публіку. Інтерактивність набуває більш 

завершеної форми в проекті «Біль білила» (2017), який отримав інсталяційний 

формат [Іл. 3.1.13, 3.1.14]. Білими і кольоровими хустками із надрукованими на них 

ex voto та середньовічними символами завішені «“знайдені об’єкти” – фотографії, 

гравюри, рентгени, закони, газетні шпальти, книжки і казки. Всі вони промовляють 

про особистий біль або є спробою порозумітися із досвідом суспільної історії болю, 

що постійно вертається» [243]. Хустка, як відмічає в кураторському тексті 

Б. Філоненко, безумовно відсилає і до символіки «покрову», проте в даному 

випадку цей покров не відмежовує сакральне від профанного, а підштовхує глядача 

до вибору зіштовхнення/ незіштовхнення з чужим болем. За завісою 

трансцендентного відкривається цілком повсякденний вимір віри. На нього ж 
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натякає і колорит та компонування частини хусток, що нагадує ворголівські 

шовкотрафарети. 

У серіях «Архангели» (2019) та «Творення» (2020), де А. Ялоза продовжує 

досліджувати християнську тематику, так само розвивається лінія роботи з 

виокремленими з контексту символами. Щоправда, на відміну від «По той бік» та 

«Біль білила», в яких складові канонічного корпусу формують персональні 

перспективи, тут принцип синекдохи використовується для репрезентації 

поширених християнських наративів. «Архангели» (2019), присвячена ієрархії 

небесних чинів, використовуючи в якості центрального мотиву руки, що тримають 

атрибути кожного з архангелів [Іл. 3.1.15. – 3.1.17]. Пластика рук заміщує портрет, 

а також наповнює задум потенціалом одного з найдавніших ідеографічних знаків, 

що в християнстві фігурує в великій кількості коннотацій: «десниця Божа», «нехай 

не збідніє рука того, хто дає», «умивати руки», «твоя ліва рука не знає, що робить 

твоя права». Жести є вагомою частиною храмової літургії, де велика частина 

таїнств супроводжується рукоблагословеннями. Цей же мотив став основою серії 

«Творення» (2020), що оповідає про сім днів «винайдення» Всесвіту [Іл. 3.1.18]. 

Експериментуючи з поєднанням графічних технік з різноманітними видами 

авторських матеріалів, А. Ялоза використовує прийом цитації як інструмент, що 

вказує не тільки на предмет сакрального, а й на саму цитату. В такий спосіб 

надзвичайно чітко оприявнюється гіпертекстуальність самої християнської 

культури. Іншим аспектом, який варто тут зауважити окремо, є схожість подібного 

типу цитації з власне рекурсивною природою сучасного мистецтва. За словами 

Б. Гройса, «сучасний твір мистецтва позиціонує себе як предмет-парадокс — як 

зображення та його критика одночасно» [69, c. 16]. Тож в якості інструменту такої 

критики на перший план виходить апропріація — привласнення вже готового 

образу або об’єкту.  

Митцем, який активно імплементує цей прийом у власну практику є 

харків’янин Владислав Краснощок (1980 р.н.). Серед проектів В. Краснощока, де 

апропріація перетинається з релігійними мотивами назвемо арт-бук «Адам пізнає 

світ» (2016), де в якості «носія» для чорно-білих фотографій автора використана 
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однойменна книга карикатур вже згаданого у попередньому розділі Ж. Ефеля [Іл. 

3.1.19-3.1.20]. Вклеєні на її сторінках фотографії колег, краєвиди міських околиць, 

постановні знімки, фотографії травмованих та безхатченівxli тут вступають в діалог не 

лише з графікою французького майстра, яка подекуди майже повністю приховується 

відбитками, скільки із підписами до неї. Змістове співпадіння зображень та текстів 

подвоює іронічність та жорсткість кадрів, що формують цілий емоційний спектр — від 

неприхованої глузливості до щемливої меланхолії: кадр з медпрацівницею, що відтирає 

щось на підлозі операційної і написом: « — Яка робота! — І зауваж, все вручну!», чи 

знятого зверху натовпу людей навколо декількох трун «ПЕРША НАГОРОДА. — Ти 

заслужив свій почесний хрест. Обирай будь-який».  

Техніка літдруку, що своєю нерізкістю, мерехтливою зернистістю дає ефект 

анахронічності, вінтажності, приналежності до минулого, внаслідок чого 

фотографії органічно зливаються з пожовклими сторінками видання. Відверто 

десакралізуюча тональність карикатур створила ідеальний фундамент, на якому 

автор плідно продовжив профанізуючу стратегію взаємодії з релігійною 

тематикою, характерну для харківського мистецтва ще від пізньорадянського часу. 

В іншому арт-буці — «Створення світу та людини» (2016–2017) — 

В. Краснощок знов використовує в якості базису сторінки книги Ж. Ефеля, 

щоправда, тепер поєднуючи їх з вернакулярною вінтажною фотографією, яку 

митець відшукує на блошиному ринку [Іл. 3.1.21-3.1.22]. Наділена м’якішим 

гумором (за рахунок меншої провокативності фотографій), ця книга демонструє 

можливість створення роботи, що цілковито побудована на запозиченні і де 

авторська присутність означується лише в момент відбору. Якщо в попередніх 

проаналізованих роботах та серіях інших митців релігійні образи відігравали 

центральну роль носіїв культурного коду, то тут вони стають контекстуальним 

«тлом», що виводить цитацію із замкненого кола самореференції вже на рівень 

соціальної рефлексії. 

Полівалентність сучасного мистецького процесу допускає використання 

його методик і прийомів, як то апропріація, не лише художниками, але й 

кураторами. Так Павло Гудімов у виставці «Ребрединг / Надбанні Хрести» (2014, 
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«Я Галерея», Київ) поєднав проект киянина Антона Логова (1984 р.н.) «Ребрединг» 

(2013) та колекцію надбанних хрестів Українського католицького університету, зібрану 

отцем Р. Гладяком [Іл. 3.1.23, 3.1.24]. Знаходячись в одному експозиційному просторі, 

живописні цитати логотипів відомих брендів («McDonald’s», «Adidas», «Audi») та 

церковні атрибути з нетиповим декором (як то астрономічні знаки), виявляють подібність 

своєї символічної природи xlii. І ті, й інші мають, послуговуючись термінологією 

В. Беньяміна, «культову» цінність, що підживлюється різними ритуалами — ритуалами 

релігійної спільноти та суспільства споживання. 

Відносну рідкість звернення майстрів до цитації у своїх роботах можна 

пояснити іронічністю, яку вона зазвичай набуває в арт-проектах, й яка не відповідає 

авторським інтенціям та не сумісна із самою сутністю поняття Священного. Цитація як така 

несе в собі вже певний натяк на деконструкцію, коли наратив розпадається на окремі 

фрагменти, що виокремлюються із оригінального контексту та «вмонтовуються» в новий, в 

той час як цілісність є іманентною властивістю Sacrum-у. 
 

 

3.2. Ремінісценція як стратегія функціонування християнської традиції 

в сучасному українському мистецтві. 

 

У вітчизняному мистецтві пряма цитація здебільшого замінюється 

ремінісценцією. Ремінісценція – це відсилання до певного тексту в найширшому 

розумінні цього поняття — як літературної пам’ятки, так і культурного наративу. 

Хоча поняття було розроблене в рамках літературознавства, базовий принцип 

постмодернізму (сприйняття всього світу як тексту) дозволяє використовувати 

його в рамках теорії та історії мистецтва [11].  

Ремінісценція тісно пов’язана із концептом пам’яті: її використання значно 

збагачує семіотичний простір твору, водночас, розраховане на асоціативне 

сприйняття глядача та вимагає його інтегрованості в інформаційне поле, до якого 

апелює митець, задля розшифрування задуму останнього [83, с. 43]. Ця риса в 

цілому притаманна всьому періоду постмодерну, який постійно працював із 
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матеріалом минулого. Г.-Ґ. Ґадамер так визначив роль пам’яті у культуротворчих 

процесах сучасності: «І пам’ять, і спогади, що несуть в собі мистецтво минулого, 

традицію нашого мистецтва та сміливе експерементування, його неймовірні, 

суперечливі форми, що заперечують самі себе, однаково свідчать про діяльність 

духу […] Ми маємо не просто усвідомити, наскільки тісно пов’язані художня 

форма минулого та її сьогоднішня руйнація» [54]. Аспектом, що вирізняє 

ремінісценцію від прямої цитати, є її більш інтуїтивний характер та новаторський 

потенціал, оскільки замість копіювання мотиву або сюжету вона пропонує їх 

трансформацію, вираження через нові візуальні форми та символи. Діалогічність 

(ремінісценція комунікує з глядачем через «нагадування») дозволяє авторам 

досягнути більш складного рівня організації їх робіт.  

Фахівцями виділяються три ситуації, коли в мистецтвознавстві 

використовується поняття ремінісценції: це ремінісценція як прийом створення 

об’єкту (синонімічна до запозичення, стилізації), спосіб вивчення об’єкту та 

ідейно-художні ознаки об’єкту [11]. З огляду на візуальні джерела, зібрані для 

дослідження, ми маємо справу переважно із останньою категорією — 

ремінісценція  як ідейно-художні ознаки об’єкту. В даному випадку відсилки теж 

можуть створюватись за трьома напрямками — ремінісценції раніше створених тем 

(мотивів, образів, тощо), ремінісценції форм та ремінісценції технологій. В рамках 

релігійної проблематики зустрічаються усі три випадки — митці використовують 

канонічні сюжети, пластичну методи іконопису, часто й традиційні матеріали для 

церковного живопису (темперні фарби, левкас). 

Коли йдеться про ремінісценцію форм, то автори неминуче вдаються до 

стилізації — прийому, що спирається на художнє узагальнення та типізацію як 

головні художні інструменти. З їх допомогою створюється такий підхід до 

пластичної структури твору, що дає натяк на іконописну традицію, але уникає 

повного її наслідування: художники задовольняються використанням певної 

іконографічної композиційної схеми, але відходять від пластичної мови іконопису. 

Зазвичай при цьому зберігаються певні її якості (площинність, локальність 

кольорів, графічність, деформація форм та пропорцій, використання написів), що 
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органічно вплітаються в яскраво виявлену авторську манеру. Остання може 

набувати найрізноманітніших характеристик — від експресивності до підкресленої 

декоративності, що дистанціюють зображення від іконних ликів або, навпаки, 

гіпертрофують його «іконічність», підкреслюючи позачасовість події та 

сакральність простору (завдяки використанню зворотної перспективи). 

Канон вирішує проблему зображення «незображуваного» шляхом 

вироблення максимально абстрагованої візуальної системи, яка б уособлювала у 

собі усі базові християнські ідеї. Проте, при роботі з ремінісценцією канон вже не 

виступає як візуальна мова, що покликана стати матеріальним виразником 

Першообразу. Відбувається процес вторинної символізації, коли на перший план 

виступає знаковість засобів художньої виразності, що використовуються в 

іконописі: вони вказують не на конкретні теософські концепції (бо в цьому випадку 

їх трансформація була б неприйнятна), а на приналежність до самої християнської 

традиції, спрямовуючи в такий спосіб вектор уваги того, хто споглядає. 

Митцем, для кого розробка проблематики трансцендентного стала одним з 

програмних напрямків творчості, є вихованець В. Гонтарова, харківський 

живописець Вадим Колтун (1966 р.н.). Композиційно-колористична система 

В. Гонтарова вплинула на формування художнього лексикону автора, який 

перейняв її базові ознаки — лінеарність, колористичну нюансованість та увагу до 

роботи з площинами. Підсилюючи останній аспект, В. Колтун виходить на майже 

сезанівсько-кубістичне трактування пластичної форми, яке, водночас, дає підстави 

для паралелей з візуальним кодом візантійського канону. Це стає своєрідною 

точкою виходу до оригінального бачення сюжетів та мотивів Святого Письма. 

В своєму доробку на ранніх етапах В. Колтун відштовхувався від іудейської 

тематики, яка логічно еволюціонувала в живописні дослідження епізодів Старого 

Заповіту, що поставали в монументально презентованих архетипових образах 

Мойсея, Якова, царя Соломона [Іл. 3.2.1-3.2.3]. Від середини 2010-х рр. на 

полотнах автора з’являються відсилки до Нового Заповіту, які не ілюструють 

Євангеліє, а використовують акторів та елементи його наративу (Діва Марія, 

Святий Грааль) для контекстуалізації питань віри, культури, духовності в реаліях 
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сьогодення [Іл. 3.2.4-3.2.6]. В рецепції автора перелічені питання пов’язані з 

одвічним конфліктом «пістису» (віри) та «гносису» (знання). Цей конфлікт 

подається через образ Книги, що вмонтовується у традиційні композиційні 

схеми — Мадонна з немовлям, Розп’яття, поклоніння волхвів або іконописні 

«горки». Подібна позиція пояснює той факт, що джерелом інспірації стають твори 

майстрів Північного Відродження (як то Рогіра ван дер Вейдена) — історико-

мистецького феномену, який своєю появою в значній мірі зобов’язаний появі та 

розвитку друкарства. Синтезуючи ці алюзії з елементами візантійського канону, 

В. Колтун створює висловлення, в якому роздумує над трансформацією, що 

відбулась з ідеєю сакрального, а також над його існуванням в ситуації профанності 

сучасного суспільства та культу. 

Чіткість, впізнаваність візуального повідомлення є обов’язковою вимогою до 

іконографічної схеми. Саме тому вони не втратили своєї актуальності для 

мистецтва постмодерної епохи, яка потребує яскравих культурних маркерів, 

сплавляючи їх іноді в найнепередбачуваніші поєднання. Так, у низці робіт 2007-

2008 рр. киянина Петра Бевзи (1963 р.н.) на релігійну тематику злилися в одне ціле 

католицькі образи, православна іконографія та народне мистецтво. Роботи 2007 р. 

(«Католицька Богоматір», «Мадонна Будда», «Нерукотворний образ») написані на 

дерев’яних дошках олійними фарбами [Іл. 3.2.7-3.2.9]. Центральними автор обрав 

традиційні християнські образи Марії з немовлям, Оранти та Спаса 

Нерукотворного. Вирвані із традиційного іконописного композиційного оточення, 

вони розміщені на поліхромному смугастому тлі, що асоціюється з народними 

тканими коцами; ця аналогія підсилюється активною, виразною штучною 

фактурою. Втім, за контрастним колоритом та композиційною структурою (акцент 

на одній — двох фігурах, які займають переважну частину площі) його полотна 

нагадують буддистські танка. 

Гіпертрофована «рукотворність» творів долає дистанцію між сакральним і 

профанним, роблячи матерію медіатором, носієм духовної інформації, яка є багато 

в чому універсальною для всіх релігій. «Люди шукають Дух у відбитках, шукають 

свідчення, сліди. А він навколо нас, у нас, скрізь», — написав П. Бевза у концепції 
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до власної виставки «Нога судьби» [395]. Саме тому автор так вільно виходить за 

рамки християнського мистецтва, відшукуючи у ньому універсальні, архетипові 

корені. Святі лики із далеких та недосяжних перетворюються на зрозумілих, 

близьких, уподібнюючись чимось до численних божеств у пантеїстичних 

віруваннях, відчуття повсякчасної присутності яких складає основу світогляду 

язичників. При цьому не відбувається остаточного злиття образів із буденністю: 

центричність, урівноваженість усіх трьох композицій, лапідарність у 

формотворенні маркують знакову природу зображень, що вказує на їх 

метафізичний фундамент. 

Пластичний код картин художника близький до абстрактного мистецтва, що 

виявляється у тотальному домінуванні кольору, декоративних якостей фарб та 

повному ігноруванні ідентичності, людських проявів героїв – портретність цілком 

відкидається митцем. Чітка ритміка, задана горизонтальними смугами на тлі 

формує своєрідну «стихію», з якої постають фігури. Особливо чітко це 

прослідковується у роботі «Нерукотворний образ» (2007), зоровим та змістовим 

центром якої є лик Христа, що «прориває» товщу живописних шарів. 

Подібної, але вже дещо трансформованої, живописної стратегії митець 

дотримувався й при створені полотна «Розп’яття» (2008) [Іл. 3.2.11]. Він вдається 

до скульптурного осмислення композиції, хрестоподібно розмістивши різновеликі 

підрамники, на кожному з яких зображено фрагмент розп’яття. Утворений хрест 

дещо неправильної, неврівноваженої форми, що надає йому експресивності, яка 

стає ще більш очевидною за рахунок аналогічного до робіт 2008 потужного 

колористичного рішення. З теософської точки зору живописець за характером 

рецепції образів знаходиться цілком у контексті православного мистецтва, усіляко 

віддаляючись від їх тілесності. Фігура Ісуса змальована площинно, широкими 

корпусними мазками. Перед нами постає зображення-символ, що не несе певного 

безпосереднього емоційного переживання, але стає каталізатором ланцюга 

культурних асоціацій. 

Того ж 2008 П. Бевза створює полотно «Успіння» [Іл. 3.2.10] xliii. За текстом 

св. Дм. Ростовського, де описані дива, якими супроводжувалась смерть Марії, у 
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візантійському церковному живописі в ІХ-Х ст. склалася іконографічна схема 

[107] xliv. Зазвичай, у центрі змальовується тіло Марії, до якого підходить Христос, 

оточений мандорлою та стовпом сяяння. Над ним зображують ще одну мандорлу, 

яка символізує присутність Бога-Отця та Святого Духа. Обабіч видніються силуети 

фігур апостолів, що були перенесенні до Єрусалиму за молінням Діви. Саме це 

композиційне рішення перейняв П. Бевза для своєї роботи. З точки зору 

моделювання форм, полотно виділяється з низки творів, проаналізованих вище: 

автор віддаляється від декоративізму, різких контрастів, змінюючи гаму на більш 

нюансовану. Мистець оперує великими колористичними масами, лише злегка 

«оформлюючи» її за допомогою лінії. На відміну від попередніх робіт, живописна 

поверхня «Успіння» видається більш примарною, вібруючою. Проте, це полотно 

продовжує напрямок шукань автора, орієнтованого на відкриття нових шляхів 

передачі метафізичної цілісності мовою живопису, оминаючи перевантаженість 

символами та підтекстами. 

Відтворення спірітуалістичної цілісності є однією з головних задач 

іконопису. Тож однією з його центральних категорій є «лик», який П. Флоренський 

визначає як явлення духовної сутності [244, с. 28]. Відповідно, виникає питання 

відображення зовнішності святих, Христа, Богородиці. Вже протягом багатьох 

років лучанка Наталя Сацик (1984 р.н.) займається пошуком образу Христа, яким 

присвячено декілька робіт. Прагнучи «модернізувати», знайти новий ракурс, вона 

відштовхується, тим не менш, від іконописних традицій, що є досить передбачуваним, оскільки 

авторка — випускниця кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ.  

Особливо близьким для неї стала естетика української народної ікони, що 

відчутно в поліптиху «Страсті Христові» (2006 р.) [Іл. 3.2.12]. Очевидними точки 

дотику між цим мистецьким явищем та творами художниці стають після 

ознайомлення із влучною характеристикою хатніх ікон Л. Герасимчука: «Фактор 

імітаційності закріпився у народній іконі рисою певного професіоналізму 

іконописця. Сам прийом імітаційності має на меті шляхом використання 

мінімальних засобів вираження створити враження живописно-декоративного 

багатства зображеного, створити метафоричний іконний образ, зробити ікону 
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привабливою і цілком зрозумілою щодо тематичних і сюжетних завдань» [56]. 

Обране Н. Сацик ієрархічне розташування сцен з пасійного циклу (по вертикалі — 

від входження до Ієрусаліму до Вознесіння) на одній зображальній площині цілком 

співвідноситься з наведеною тезою й свідчить про акцент на аспекті 

ілюстративності, оповідності. Близькою до пластики народної ікони є й стилізація 

фігур Христа та апостолів: «Обличчя святих на таких іконах слабко модельовані, 

але ясні й виразні, одяг з умовними прикрасами і драперіями — крапками й лініями 

графічного орнаменту — площинно-декоративний» [56]. 

Проте, зосередження уваги тільки на моментах подібних «запозичень» було 

б надто необ’єктивним: живописець завдяки перспективі та архітектурному 

оточенню привносить у зображення просторову глибину, про яку не могла йти мова 

у традиційному іконописі. Щоправда, умовність графічної мови (багато прийомів з 

якої було застосовано авторкою) нівелює цей нюанс, роблячи змальований простір 

ілюзорним. Окрім власне сакральних образів Н. Сацик завдяки колористичній і 

композиційній структурі твору окреслює «живописний підтекст», над-образ: із 

великих мас темно-сірого вибудовується образ гори – символ сходження, здолання 

перепон. У цьому контексті згадуються одразу епізоди Преображення на горі 

Фавор та Нагорної Проповіді як одні з значущих моментів Святого Писання. 

Решта образів Спасителя у виконанні майстрині мають більш камерний 

характер, виносячи на перший план концепцію лику. Питання реконструкції 

зовнішнього вигляду Христа бентежило людство від перших віків християнства. 

Одним з джерел формування його канонічного «портрету» став уривок з письма до 

римського сенату проконсула Іудеї Публія Лентула [190, с. 119]. До перших же 

станкових образів відноситься «Спас Нерукотворний» – оплічне зображення Ісуса. 

Саме на цей іконографічний тип орієнтувалася живописець при створенні картини 

«Христос» (2006) [Іл. 3.2.13]. Щоправда, настроєвий посил у ній значно перевищує 

той, що зазвичай допускається православ’ям, переживання: самий погляд Месії 

виражає безмежну скорботу та біль, що стають особливо виразними через 

видовженість його обрисів. Сліди аскези, стоїчності проявляють духовну силу 

героя, який із сумом та жалістю вдивляється в очі глядача. 
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Позбавленою такого явно етичного імпульсу є робота Н. Сацик «Jesus Christ» 

(2007), виконана у техніці енкаустики, що була типова для ранньохристиянських 

ікон [Іл. 3.2.14]. Специфічна фактура, яку дає віск, підсилена продряпуванням, 

створює ефект «випадковості» портрету — він ніби мимоволі залишився як 

відбиток невидимого на грубій матерії. Ідея «відбитку» нагадує про 

загальнохристиянську реліквію — Туринську плащаницю, з якою деякі теорії 

пов’язують походження «Спасу Нерукотворного» [190, с. 134]. В такий спосіб 

художник передає власне сприйняття постаті Ісуса, яку важко осягнути: «Я ще 

Його не знайшла, — пояснює авториня. — Він мені відкривається по частинці, по 

маленькому сантиметру» [398]. 

Близькою за наповненням та культурними підвалинами до «Страстей 

Христових» Н. Сацик є робота львівської майстрині Олени Смаги (1982 р.н.) 

«Хресна дорога» (2008) [Іл. 3.2.15]. Задля живописної репрезентації подій останніх 

днів земного життя Ісуса звертається до принципу клейм з житійних ікон: поліптих 

складається із 6 сцен. Палітра наближається до монохромної, із вкрапленням 

яскраво оранжевого. Горизонталь формату порушується вертикальними ритмами 

витягнутих фігур. Нематеріальність героїв, їх абсолютна інертність відсувають 

теологічні підвалини картини на другий план, поступаючись місцем естетичній 

складовій. Аналогічне прагнення до максимальної лаконічності, що граничить із 

перетворенням зображення на знак, присутнє і у «Таємній вечері» (2008): Христос 

та апостоли репрезентовані лише схематичними ликами, що розташовані навколо 

прямокутника умовного стола [Іл. 3.2.16]. Майже плакатна стислість та легкість 

руйнування шаблонів свідчить про повне «привласнення» художником сюжету, 

виведення ремінісценції іконопису на вищий щабель творчого осмислення. 

Г. Хорунжа звертає увагу на той факт, що Львівський мистецький осередок 

останніх десятиріч характеризується появою цілої генерації авторів, хто 

намагається переосмислити сакральне мистецтво в сучасному контексті. В його 

розвитку вона виділяє чотири стилістичні джерела інспірації — візантійський 

іконопис, традиції галицького церковного живопису, народного іконопису та 

«локальні версії сакрального мистецтва, орієнтованого на західно- та 
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центральноєвропейські практики другої половини ХХ ст.» [252, c. 55]. Серед митців 

останньої групи дослідниця називає Данила Мовчана (1979 р.н.), який реалізує себе не 

лише в іконописі, але й в не-літургійних, творчих роботах, пов’язаних з релігійною 

тематикою [Іл. 3.2.17-3.2.18]. Їм властивий програмний аскетизм, повна відмова від ілюзії 

глибини та простору, що заміщуються пустотою білого тла. Останнє, не менш виразно, ніж 

традиційний золотий колір, дає відчуття наповненості та «надсвітлої темряви», як визначив 

«фаворське світло» теолог Гр. Паламаxlv. 

Окрім православного канону, предметом для візуальних ремінісценцій для 

сучасних українських художників стає також католицьке мистецтво на Біблійну 

тематику. В порівняні з православним каноном, католицький вирізняється 

тяжінням до живоподібності, прагненням дати вірянам духовний досвід через 

візуальний, а не ноетичний образ. Це призвело до синтезу релігійних сюжетів із 

реалістичного стилю, який від епоху Ренесансу й до ХІХ ст. став визначальним у 

трактуванні Євангельських історій. У своїх полотнах митець Євген Равський 

(1966 р.н.) використовує стиль старих майстрів: впізнавані композиційні схеми, 

Караваджівське освітлення, фотореалістичне моделювання фігур поєднуються із 

сучасно одягненими персонажами, сучасними речами. Полотна «Ecce Homo», «Я 

вірую», «Марнота», «Жертвоприношення» (усі — 2010) вдивляються у традицію, 

яка на контрасті із об’єктами, що не відповідають епосі, створює контраст між 

позачасовістю тематики та плинністю, мінливістю орієнтирів, які визначають 

розвиток цивілізації сьогодні [Іл. 3.2.19–3.2.23]. 

Іншим джерелом стилістичних пошуків та світоглядно-естетичним виміром, 

на який почали орієнтуватись митці, стало українське бароко злеті. Від межі 1980–

90-х рр. дослідники розпочали комплексне «вивчення української барокової 

філософії та ментальності, барокової культурної антропології, історіографії і 

міфології, церковного життя й богослов’я, інших ділянок духовної культури» 

[235, 11]. Відтоді фахівці незмінно розглядають XVII–XVIII ст. в українській 

культурі як період духовного становлення нації. Попри потужний 

західноєвропейський вплив, він був органічно асимільований локальним художнім 

середовищем.  
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Художні принципи, вироблені в наслідок таких світоглядних трансформацій, 

плідно використовуються Катериною Косьяненко (1978 р.н.). Працюючи у 

багатьох мистецьких галузях (від сценографії, графіки до авторської ляльки), вона 

стала широко відомою своїми живописними алюзіями на бароковий іконопис. 

Вивчаючи його пам’ятки, художниця виробила свою творчу «формулу», що 

базується на суміщенні корпусного, узагальненого написання тла, одягу, оточення 

та деталізованості, об’ємності зображення облич, рук персонажів, що досягається 

завдяки техніці лесування.  

Її роботам притаманна певна колажність, «змонтованість» елементів та 

ускладненість просторової будови, яка «наголошує в самій структурі художньої 

реальності картини специфічність її часового виміру» [51, с. 8]. Хронос тут набуває 

ознак міфологічного часу, який являє себе через ритуали та свята. Саме свята для 

міфологічної свідомості є засобом відновлення зв’язку із континуальним, 

сакральним часом (вічним зараз). Тож звернення К. Косьяненко до сюжетів 

церковних свят у серії «Календар» (2003—2005) йде в руслі її творчого методу. 

Театральна ахронічність, законсервованість миті в її полотнах доповнюється 

пишною орнаментикою та ліризмом, що надають композиціям фольклорного духу, 

відчуття того релігійного дуалізму, що присутній в українській культурі, 

вибудованій на взаємопроникненні язичницьких та християнських звичаїв 

[Іл. 3.2.24]. Відтворюючи цей синкретизм, до «Календаря» живописець включила 

образи як святих Миколи та Варвари поряд, так і язичницької Лялі (або Лелі — 

слов’янського божества молодості). Показовими є й зміни у інтерпретації 

поширених мотивів: якщо в роботах митців старшого покоління сюжет «Покрови» 

подається в підкреслено піднесеному значенні (захист держави, нації), то 

К. Косьяненко повертає йому народне бачення, де Богородиця виступає як 

заступниця дівочої долі [Іл. 3.2.25]. 

В той час як мисткиня орієнтується на пласт так званої «низової» культури, 

то Андрій Коваленко (1976 р.н.) послуговується пластичною мовою її «елітарної» 

складової. Взірцями для нього стали такі шедеври живопису XVII—XVIII ст., як 

ікони пензля Івана Рутковича, іконостаси Успенської та П’ятницької церков у 
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Львові, церкви Св. Духа в Рогатині. Майже відкидаючи сюжетність в своїх левкасах, автор 

виводить на авансцену їх суто барокову емблематичну природу, прагнення до осягнення 

ірраціонального [Іл. 3.2.26-3.2.28]. Ця схильність до утопічного світовідчуття породила ту 

художню систему, яку Алехо Карпентьєр охарактеризував як «константу людського духу, 

що визначається страхом порожнечі, пустих поверхонь, гармонії лінеарної геометрії, стиль, 

де центральна вісь, яка не завжди очевидна (в церкві Св. Терези Берніні дуже важко 

визначити центральну вісь) оточена тим, що можна назвати «ядром, що розширюється»: 

[…] мотиви, що наповнені експансивною енергією, яка генерує або проектує відцентровий 

рух форм» [289, c. 93]. А. Коваленко переносить ці ознаки до своїх творів. Стилізаторська 

стратегія допомагає йому задати новий рівень прочитання свого живопису: картина як 

артефакт. Цілеспрямовано фрагментуючи композиції, вписуючи фігури євангелістів, святих 

у видовжені криволінійні дошки, автор створює ефект, ніби кожне зображення — частина 

іншої художньої цілісності, деталь пазлу. Такі симулякри візуальних цитат активують 

культурну пам’ять: «код, присутній у тексті, актуалізує пам’ять, яка протистоїть часові. 

Вона зберігає минуле як прийдешнє» [158, 35]. Завдяки цьому механізму, який фокусується 

на нагальному в спадщині минулих століть, підтримується генетичний зв’язок  епох. 

До майстрів, які зробили епізоди історії української культури XVII–XVIII ст. 

своїм мистецьким підґрунтям слід віднести й Миколу Стороженка (1928–2015). 

Плідно працюючи й у живописі, й у графіці, найбільш повно свій талант Микола 

Андрійович реалізує як монументаліст. Мозаїки його авторства прикрасили Київ та 

Крим; створив також й розписи церкви Миколи Притиска в Києві в 1997–2000xlvi. 

Абсолютно природно, що саме ця людина, маючи за плечима такий досвід, стала 

засновником майстерні живопису та храмової культури у НАОМА у 1994 [220, 

с. 92]. В основу навчання тут було покладено тезу про те, що «… еволюція знань 

ізолювала людину від інволюційної космогонії як утілення духу в матерію. Відтак 

програма майстерні передбачає через долучення до сакрального мистецтва Візантії 

й Бароко відродити передумову трансцендентності душі учня» [20, с. 91]. 

Відлуння саме барокової естетики відчутно в полотні «Передчуття Голгофи» 

(2013) [Іл. 3.2.29]. Монументальне за розмірами (4 х 7 м), воно стало результатом 

п’яти років праці. Сюжетною основою картини став опис останніх днів земного 
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буття Ісуса Христа. В якості центральної сцени автор обирає зображення 

поширеного євангельського мотиву омовіння ніг, але не епізод, що мав місце під 

час Таємної Вечері, коли Христос омив ноги своїм учням. М. Стороженко обирає 

епізод з Марією Магдалиною, що мав місце за шість днів до Пасхиxlvii. Жіночі 

образи є знаковими для живописця, адже в кожному з них він бачить втілення 

Богородиці — символу жертовності, милосердя та любові. Зауважимо також на той 

факт, що по боках усю картину фланкують дві великі білі лілеї, яка вважається 

квіткою Діви Марії й часто зображується в руках Архангела Гавриїла в сценах 

Благовісту. Як знак чистоти, лілеї надають усій композиції не тужливого, 

сповненого болю, а радше світло-скорботного настрою.  

Ми не побачимо в «Передчутті Голгофи» ні сцен тортур, ні страждань. 

Майстер уникає похмурих або ж занадто інтенсивних кольорів — тому тут відсутні 

ніби цілком очікувані для пасійного циклу яскраві червоні відтінки. У колориті 

превалюють делікатні рожеві, золотисті, фіалкові фарби. Вони відтіняються 

насиченими синім тлом на задньому плані, яке підсилює ефект фаворського світла, 

що огортає усе зображення, передає його світлоносність. 

У «Передчутті Голгофи» М. Стороженко вкладає живописне послання, 

завдяки системі євангельських алегорій звертаючи погляд глядача до однієї з 

ключових тем християнства — переживання самопожертви Ісуса задля порятунку 

гріховного світу. Особливим важливим знаком є зображення вгорі Агнця, що 

наповнює своєю кров’ю чашу. Агнець ще з часів раннього християнства став 

символом Христа. До біблійного розуміння цього образу художник звертався й 

раніше — зокрема при роботі над графічним циклом до «Кобзаря» Шевченка. У 

своїй книзі «Мій Шевченко» митець так коментує строфи рядки поета: «...Я пас 

ягнята / ягня, здається веселилось»: «Ягня, що «веселилось», то агнець-первісток. 

Той первісток — передчуття, Святого Духа й Отця благословення» [228, с. 91]. 

Чаша ж є нічим іншим, як легендарним Святим Граалем, з якого було здійснене 

перше причастя вином під час Тайної Вечері, або ж, за іншими переказами — куди 

була зібрана Йосипом Аримафейським кров Ісуса після страти. В цьому ж 

зображенні міститься й нагадування про слова Ісуса Христа, сказані апостолові 
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Петру під час його арешту: «...Невже Мені не пити чаші, яку дав Мені Отець?» 

(Ін.17:12). Важливим аспектом християнської доктрини, який також не оминає 

своєю увагою автор, є ідея Логосу — божественного Слова, яке творить й через яке 

віра несеться людям. Саме тому М. Стороженко викорситовує текстові елементи 

— написи «Я путь», «Я істина», «Я хліб життя», «Ця чаша Новий Завіт».  

Як вже зазначалося вище, творчість майстра «підживлюється» із джерел 

української історії мистецтва, XVII–XVIII ст. зокрема. Красномовно підтверджує 

цей факт характер пластичного трактування образів, що за своєю динамікою, 

напруженістю наслідують художні тенденції означеного періоду. Навіть сама назва 

роботи «Передчуття Голгофи», із акцентом на смутні суб’єктивні переживання, є 

уособленням барокового духу із його «дематеріалізуванням явного та 

матеріалізуванням уявного, переплетінням реалій внутрішнього і зовнішнього 

просторів» [135, с. 83]. Й побудова роботи із фрагментів, які проступають із 

золотавого марева, співзвучна метафізичній сутності, що закладена в неї. Д. 

Степовик вбачає в полотні М. Стороженка «образ сучасності, з екстраполяцією на 

євангельські сюжети. Але відчуттям, гостротою спрямована у майбутнє. Це та 

вічність, яка поєднує в собі минуле, сучасне і майбутнє» [408]. Живописець своїм 

«Передчуттям Голгофи» підіймає нагальні для сучасної людини екзистенційні 

проблеми, перш за все духовного і морального змісту. 

Усвідомлення того, що сьогодення є етапом всеохоплюючих культурних 

трансформацій, тонкими індикаторами яких виступають митці, утворення нових 

систем відносин стало підґрунтям для формування постмодерного мислення. Його 

найяскравіші представники ввели в обіг такі поняття, як «симулякр», 

«гіперреальність», «віртуальна реальність», які об’єднуються спільною оцінкою 

дійсності як ілюзорної, динамічної, багатопланової. Аналогічні характеристики їй 

надає й доба бароко XVI–XVII ст. (для України — XVII–XVIII ст.). Захоплення 

явищами підсвідомості, що знаходяться на межі «сновидінь і марень», типові для 

обох згаданих періодів — варто згадати спостереження гіпнагонічних галюцинацій 

Дж. Локка та методи психоаналізу З. Фрейда. Виявлення цих паралелей, які 
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породжені не формальною, а сутнісною схожістю, й дали підстави фахівцям 

філософам, культурологам говорити про лінію «необароко» в сучасній культурі. 

Серед фахівців, хто звернувся до питання інтегрованості «барокового універсалізму» 

в українську культуру кінця ХХ–початку ХХІ ст. — М. Ольховик [163]. Саме посилаючись 

на тезу дослідниці про «систему бароковості», Н. Мархайчук маркує її присутність в 

живописному доробку харківського майстра Віктора Погорєлова (1954 р.н.). Його 

активний, надлишково «тілесний» в корпусності мазків живопис середини 2000-х рр. («Каїн 

та Авель», 2009) в 2010-ті замінюється плинністю динамічних силуетів, що проступають в 

стислому просторі, що ніби «виштовхує» образи на поверхню («Відчуття відкритого», 2014, 

«Проходження часу», 2014) [Іл. 3.2.30-3.2.32]. Закругленість форм, об’ємів, композиції 

заміщується хрестоподібними перетинами вертикалей та горизонталей. «Бароковість» у 

В. Погорєлова — не стилістичний прийом, що осмислює національну ідентичність, а modus 

operandi, що виражає потребу віднайти ту духовність, яка, за Х. Зедльмаєром, «є джерелом 

та метою та перебуває поверх всіх часів» [90, c. 131]. 

В роботах вітчизняних художників 1990-х–2000-х рр. посилання на конкретні 

іконописні сюжети існує не як реплікація спадку українського або західного 

церковного мистецтва, а діалог із ним, спроба виявити ті його неперебутні риси, що 

зрозумілі глядачам різних поколінь. Завдяки можливості інтерпретації матеріалу на 

різних рівнях (сюжетному, стилістичному, технічному), ремінісценції дозволяють 

митцям глибше осягнути механізм символізації в церковному каноні, адже саме дистанція, 

яка створюється через художнє осмислення, виявляє його знакову природу. 

 

 

3.3. Авторська інтерпретація: пошук позаканонічного діалогу з 

біблійною тематикою у вітчизняному мистецтві. 

 

Характерною рисою сучасного мистецького процесу, як вказує О. Раппопорт, 

є змикання «”внутрішнього”, пластичного, наповнення арт-об’єкту та 

”зовнішнього”, соціального, контексту, що формує «естетику “відкритої форми”» 

[193, с. 20]. Невизначенність, дифузність відповідно втілюється і в підході 
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художників до своїх практик, який Х. Зеєман, один з піонерів кураторства, описав 

як «індивідуальні міфології». Саме так була названа концепція, закладена в основу 

експозиції фестивалю «Documenta 5» у 1972. У ній Х. Зеєман простежує тотожність 

формування міфу колективного та міфу особистісного, який автор закладає в той 

чи інший твір. «Дроблення» наративів призвело до відмови від пошуку єдиної, 

усталеної форми, об’єднуючого стилю, на зміну яким приходять особистісні 

символи та алегорії, що пропонуються митцями. З цього ракурсу видається плідним 

аналіз тенденції творення «індивідуальних міфів», авторської інтерпретації, не 

вкоріненої в традиційних церковних схемах, що мають місце в роботах українських 

майстрів на християнську тематику. 

Соціокультурні явища, наукові дослідження останнього десятиліття 

демонструють активізацію дискусії з питання співвідношення релігії та мистецтва, 

їх взаємовпливів та перспектив подальшого розвитку. Це стає очевидно з 

особливою гостротою в перехідній ситуації кінця 1980-х – початку 1990-х рр. У 

порівнянні зі статусом релігійних образів та мотивів в українському мистецтві 

попередньо періоду, необхідно зазначити, що вони втрачали свій опозиційний 

характер наприкінці 1980-х рр. Етап «перебудови» в якості основного орієнтиру 

висунув зміну курсу на «демократичний соціалізм», що, крім економічних 

перетворень (як то поєднання ринку з централізованим плануванням), передбачав 

ліквідацію монополії комуністичної партії на владу. Поступова, хоча й дуже 

нерівномірна, деідеологізація суспільно-політичного життя очікувано позначилась 

на лібералізації культурного життя та, як наслідок, підштовхнула до критичного 

переосмислення методу соцреалізму. Відхід від його естетики проторував шлях до 

публіки тим митцям та художнім практикам, що досі знаходились за межами 

офіційно дозволеного. Таким чином, у світлі втрати позицій свого головного 

антагоніста, й нонконформізм як протестне явище, поступово згортався сам. 

Результатом перехідних процесів стала поява генерації молодих авторів, яка 

фахівцями іменується по-різному: «українська нова хвиля», «українське 

необароко», «нові ніжні», «трансавангард». Останній термін (від італійського 

«trans-avanguardia» – «після авангарду») було запозичено у італійського критика та 
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куратора А. Боніто Оліва, який вперше запропонував його у програмній статті 

«Італійський трансавангард» (1979), де йшлося про коло італійських живописців 

(Сандро Кіа, Франческо Клементе, Марко Банйолі, Енцо Куккі, Міммо Паладіно, 

Нікола де Марія та інш.). На думку А. Боніто Оліви, їх методика була сформована, 

в першу чергу, в руслі своєрідної реакції на концептуалізм. В основі підходу 

трансавангардистів була «реінкарнація живопису» (за визначенням 

О. Баршинової), під якою варто розуміти стилістичний еклектизм, підкреслену 

експресивність композицій та зорієнтованість на діалог з класичними 

сюжетами xlviii. Г. Скляренко та Г. Вишеславський зазначають його проміжний 

статус між модернізмом та постмодернізмом [211, 42]. Перейнявши на рівні 

естетики модерністський фокус на живописній мові, цей рух поєднав його з 

реверсією до традицій.  

Спільним місцем у висновках більшості фахівців стала теза про 

інспірованість «нової хвилі» спадщиною українського бароко. В даному моменті 

назріває точка напруги, що народжується з двох спрямованих один на одного 

векторів: з одного боку, це заявлена Ж-Ф. Ліотаром постмодерністька недовіра до 

мета-наративів, а з іншого – «ностальгія за втраченим центром» (згідно з 

формулювання Н. Маньковської), згортання процесу дегуманізації мистецтва, що 

штовхає митців до нової фігуративності в роботах [130, с. 10; 137, с. 160]. Ця 

дуалістичність постмодернізму особливо відчувається, коли йдеться про звернення 

до тем, що від самого початку належать до кола «великих», а саме – біблійних. 

Релігійна тематика займає чільне місце в творчості учасників сквоту 

«Парокомуна» (далі – «Паркомуни»), що проіснував упродовж 1989–1994 рр., до 

складу якого входили Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Валерія Трубіна, 

Дмитро Кавсан. Не адаптувавши постмодерністький інстурментарій у всій його 

повноті, автори втримуються на парадоксальній єдності постмодерністського 

змістового «розщеплення» і модерністського ствердження самодостатньої 

цілісності художніх засобів виразності. Мислення в картинному поєдналася з 

тотальним захопленням можливостями спонтанної суб’єктивної експресії та 

легітимація релятивізму, що відкрилися художникам після послаблення 
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ідеологічного контролю на відповідність соцреалістичного канону з його наскрізно 

декларованою об’єктивністю. Цей синтез Т. Жмурко, позичаючи лінгвістичний 

термін, визначає як «контамінація» [84, с. 76-83].  

Дійсно, тут ми зустрічаємо широкий спектр «неологізмів» у трактуванні 

біблійних образів та мотивів (і ново-, і старозавітних). Намагаючись широко 

узагальнюючи, окреслити центральні стратегії роботи «парокмунівців» з цим 

тематичним колом, відмітимо спільне для них загострене відчуття 

монументальності. Митці йдуть не шляхом відмови від «великої картинності» 

соцреалізму, а, навпаки, доводять в своїх масштабних полотнах героїчний канон до 

екстремуму. Безумовно, необарокова екстатична динаміка, що надавала шарам 

фарби особливої ваги та матеріальності, дозволяла ефективно подолати накладені 

академічним каноном межі репрезентації. Вони не вдаються до чистої абстракції 

задля осягнення живописної мови: навпаки, завдяки деконструкції численних 

знаків, метафор та їх аранжування в індивідуалістичні квазі-міфи, візуальність 

роботи набуває певної, але не абсолютної самостійності від змісту, ба, навіть 

стаючи цим змістом. Адже «аура» тут, подібно до спостережень В. Бурлаки у її 

роздумах про творчість Г. Ріхтера, еманується самим медіумом [28, с. 143]. 

Надалі в ці точні бачення релігійної топіки серед «паркомунівців» 

розділяється на два інтонаційно різні напрямки. Перший проявив себе через емоції, 

що типово мисляться несумісними з сакральним та переживанням священного. 

Йдеться про бурлескність та карнавальність візії, що використовують в своїх 

композиціях О. Гнилицький (1961 р.н.) («Адам і Єва (Дискусія про таємницю)», 

1988; («Юдита та Олоферн», 1988) та Д. Кавсан (1964 р.н.) («Введення Марії до 

храму», 1989; «Каїн та Авель», 1989) [Іл. 3.3.1–3.3.5]. Переймаючи у А. Савадова 

манеру письма «завитками», які формують рваний контур, наповнюють їх 

гротескністю. Вона ж нагадує гротескні «натюрмортні» портрети Дж. Арчімбольдо 

з їх химерною субстанційністю. Іронія подекуди переростає у дистанціювання, що 

імітує патетику пророцьких застережень. Саме про це говорить О. Соловйов, 

визначаючи одну з творчих субпостатей О. Гнилицького, що проявила себе в 

«Поклику Лаодикії» (1989), як «холодний постмодернізм» [222, с. 12] [Іл. 3.3.2]. 
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Інший підхід базується на орієнтації на особистісне. Почасти це пов’язано із 

епізодами біографії авторів, що переосмислювали для себе християнські категорії 

після вакууму зростання в атеїстичному середовищі. Цим спостереженням Валерія 

Трубіна ділиться в бесіді з Катериною Яковленко [411]. Христологічний цикл 

О. Голосія (1965–1993) («Ті, що сплять в Гетисманському саду», «Таємна вечеря», 

1988-1989) сповнений тієї живописної пристрасності, яка не залишає місця іронії 

[Іл. 3.3.6, 3.3.7]. Інфернальна за своїм темним колоритом «Страта» апелює до 

сюжету розп’яття [Іл. 3.3.8]. О. Голосій по-беконівськи деформує пропорції тіла, з 

метою надати їм ще більшої фізичної дійсності, яка має передати всю напругу 

кульмінації пасійного циклу. Дестабілізована, мерехтлива поверхня полотен лише 

посилює протистояння матеріального / нематеріального, втілюючи головний конфлікт віри 

– можливості / неможливості трансцендентного. 

Поряд з класичними євангельськими сюжетами, В. Трубіна (1966 р.н.) 

конструює свої персональні виміри, що не зображують жодного конкретного 

епізоду зі Святого Письма, але цілком очевидно спираються на християнські 

конотації [Іл. 3.3.9-3.1.15]. Манера їх виконання вкрай різноманітна – від майже 

монументально-геральдичної статики, локальних кольорів та акценті на графічних 

контурах (диптих «Тигри, що пожирають праведників», 1989; «Поклоніння 

новонародженому страху», 1989; «Благовіст (Пейзаж снів)», 1990) до вібруючого і 

вільного письма («Небесний хор», 1989; «Моління», 1990; серія «Херувими», 1989-

1991), що може мутувати в агресивну колкість («Улов», 1991). Попри достатньо 

мажорний колорит більшості з полотен, їм притаманна загальна есхатологічність, 

звернення до моментів тривоги та безвихіддя, що подаються з наївною 

серйозністю.  

Етап зосередженості на живописному на початку 1990-х доходить до свого 

логічного завершення в процесі «розкартинювання» (О. Соловйов) [222]. Однією з 

виставок-маркерних точок того періоду став проект «Ангели над Україною» 

(Апостольська церква, Едінбург, Шотландія, куратор – Ендрю Браун, 1993). 

Вівтарне місце там зайняла інсталяція з лайтбоксами Арсена Савадова (1962 р.н.) 

та Георгія Сенченка (1962 р.н.) з серії «Втрачений рай» (1991). Вихід за межі 
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картинної площини в нові формати взаємодії з простором підсумовує короткий та 

насичений період пошуків через біблійну тематику виплеску майже візіонерської 

ірраціональної суб’єктивності митців сквоту «Паркомуна». 

Втім, частина митців «нової хвилі» зрідка повертається до християнської 

традиції вже після «нульових», демонструючи, що мистецький процес сьогодення 

доходить навіть до заперечення spiritualis. Євангельські образи присутні в серії 

радше як віддзеркалення конкретної епохи в історії мистецтва з її сюжетно-

тематичними вподобаннями, а не як безпосередні носії певних буттєвих цінностей. 

Вони «вмонтовані» у авторське висловлювання, стають його синтаксичною 

частиною. Біблійні сюжети можуть ставати знаками, оболонкою, звільненою від 

свого аутентичного наповнення, й включеного в абсолютно самостійну 

концептуальну структуру. Пізніша картина А. Савадова «Втеча до Єгипту» (2010) 

назвою вказує нам на один з епізодів життєпису Діви Марії [Іл. 3.3.16]. Саме ж 

зображення не має нічого спільного з текстами Писання (окрім хреста та янгола як 

християнських символів): це хаотичне компонування персонажів, речей. Вони 

з’єднані у конгломерат, який неможливо вписати в рамки наративу. 

Екстраживописний елемент полотна (назва) є тією ланкою, що налагоджує 

зв'язок «об’єкт – реципієнт». Важливим для комунікативного аспекту полотна є й 

авторський текстовий супровід. Їх сукупність створює ефект «недоречної 

деталізації» (Р. Арнхейм), що порушують необхідний для сприйняття будь-якого 

твору мистецтва рівень абстракції й створюють гротескний ефект. Справедливим 

буде зазначити, що досягнення останнього й було однією з головних цілей 

А. Савадова, який ствердив, що «робота замислювалась як ескапізм. Втеча від 

вульгарного у вигляді карнавальної ходи» [337]. Дійсно, вся ця класична за 

структурою, але сюрреалістична за сутністю, композиція із провокативно 

оголених, й, водночас, позбавлених еротизму, тіл, вінілових платівок та інших 

«випадкових» предметів на тлі сюжету з тексту Біблії виглядає щонайменше 

нігілістично, якщо не богохульно. Але ж однією з рис карнавальної культури й є 

інверсія таких космічних – культурних – тілесних опозицій як «верх» та «низ». 

Профанний її характер М. Бахтін пояснює наступним чином: «Але не тільки пародії 
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у вузькому сенсі, а й всі інші форми гротескного реалізму знижують, заземляють, 

отілеснюють» [15, с. 12]. Творчий метод А. Савадова, до якого мистецтвознавець 

В. Бурлака підібрала термін «трансмедійність», абсолютно резонує з цією 

дослідницькою позицією [29, с. 102]. Художник замінює технікою живопису 

фотографію, й навпаки, залишаючись в межах натуралістичної стилістики, 

трансформуючи її на ірраціоналістичний (дадаїстичний) манер. Євангельська 

сюжетика в даному випадку виконує номінативну, але не дефінітивну функцію. 

Номінативність же є однією з визначальних рис постмодернізму.  

Різноманіття художніх стратегій (від цитації та еклектики до особистих 

інсайтів) дозволяє українським майстрам продовжувати тисячолітню традицію. 

Для багатьох, як для львів’янина Миколи Молчана, Біблія із усім її образно-

сюжетним масивом лише епізодично стає відправною точкою в створенні робіт. У 

2012 він презентував живописний проект «Тринадцять», присвячений епізоду 

вечері Ісуса із своїми учнями перед святом Пасхи [Іл. 3.3.17, 3.3.18]. Виконаний у 

мішаній техніці (вугілля та олія на полотні), він представляє собою тринадцять 

зображень однієї й тієї самої людини в різних ракурсах, й в різних емоційних 

станах, які передають реакцію апостолів на слова Ісуса «істинно, істинно кажу вам, 

що один з вас зрадить Мене» (26:21). Подібний хід майстер пояснює прагненням 

зменшити ступінь суб’єктивності в роботі xlix. (Моделлю для Петра, Фоми, Іуди та 

інших апостолів, й самого Христа, став художник Л. Медвідь.) 

Портрети зроблені на шести суміщених полотнах, що утворюють єдину 

зображальну площину, витягнуту по горизонталі. Монохромні, натуралістичні, 

вони сповнені живих, безпосередніх емоцій: «В момент тайної вечері апостоли не 

знали зрадника, а зрадник не усвідомлював свого вчинку. На полотні ці дві події — 

усвідомлення зради та запитання “хто зрадив?” об’єдналися в часі» [382]. Так, Юда 

показаний у жесті розпачу, закриваючи рукою своє обличчя, Петро гнівно вказує 

на нього, у той час як Іоанн обертається із запитанням до Христа, що смиренно 

здійняв очі догори. 

Х. Ортега-і-Гассет в есеї «Воля до бароко» виокремлює в якості однієї з 

ключових характеристик цього стилю в мистецтві рух, жест (знов-таки, типово 



 147 

постмодерний термін). Як бачимо, саме динаміка стає відправною точкою в 

проекту: горизонтальний формат консонує із розвитком емоційної палітри роботи, 

й візуально організовується композиційними інтервалам між групами героїв. 

Графічний характер рішення персонажів (акцент на взаємодії ліній та плями із 

білим тлом) наближується своєю незавершеністю, нерівномірністю проробки до 

ескізу. Це спонукає глядача до уявного «конструювання», доповнення зображення, 

що, в свою чергу, наповнює сам процес його сприйняття внутрішнім рухом. 

Позбавившись необхідності шукати певні шаблони, маски для створення 

образів апостолів, М. Молчан одразу виносить на поверхню проблему, яка турбує 

його найбільше — питання моралі, сумління. Ця тема більш аналітично та 

формально була представлена й у його арт-проекті «Вечеря. Квадрат» [Іл. 3.3.16]. 

В обох випадках, лейтмотивом для автора стало відчуття внутрішньої 

неузгодженості, викликане подіями, що сталися після епізоду «Таємної вечері»: 

«Мені важко повірити в зраду Іуди, важко повірити, що він зрадив Того, хто 

наділив його божественним даром зцілення й він, Іуда, разом з іншими апостолами 

ходив й творив чуда» [382]. Важливим є те, що майстер не вдається до 

метагностичних сфер: в «Тринадцяти» він виявляє передусім людську природу цих 

біблійних персоналій. В цьому аспекті можемо говорити про аналогічний ситуації 

із сюжетами Старого Завіту процес десакралізації, прагнення до наближення 

humanum та spiritualis. 

Поряд з подібними спорадичними референціями до християнської 

образності, від 2000-х рр. помітною стає поява в Україні авторів, що системно, 

корпусно розробляють проблематику сакрального, вибудовуючи навколо неї все 

своє творче ядро. Перш за все тут необхідно згадати Ваган Ананян (1959–2006) – 

митець, художній спадок якого лежить поза географічних прив’язок та рамок 

певних традицій. Космополітична за характером, його творчість знайшла 

поціновувачів по всьому світу — від Канади до Австралії. Вірменин за 

походженням, останні роки життя В. Ананян пов’язав із Одесою. Саме у цей 

проміжок часу (1996–2006) відбуваються зрушення у його мистецькій візії, 

змінюється тематичний вектор. Як відмічає О. Савицька, «якщо раніше роботи 
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свідчили про те, що мучить, то тепер — про те, що допомагає жити» [399]. 

Висвітлюється палітра митця: на полотнах частіше з’являється зелений у всіх 

багатствах його відтінків — від глибокого, холодного до блідого, теплого, 

«воскового». В тематичному аспекті все більше уваги приділяється релігійним 

сюжетам, які цікавили В. Ананяна ще від 1980-х рр. Проте, саме в одеський період 

вони набувають найбільш розлогої інтерпретації. Зауважимо, що найширше серед 

них представлені образи Нового Заповіту. 

Показовим є той факт, що художник неодноразово звертається до одних і тих 

самих епізодів із Священного Письма протягом кількох років. Так, у 2002 та 2005 

рр. були створені дві картини з однаковою назвою — «Голгофа» [Іл. 3.3.19, 3.3.20]. 

Обидві роботи звертаються до канону зображення сцени розп’яття Христа, 

відомого як «Між двох розбійників», в якому обабіч хреста з тілом Ісуса 

розташовуються хрести розбійників Дісмаса та Гестаса [190, с. 59]. Ідентичні 

композиційно, зображення абсолютно вирізняються за колоритом. Більш рання 

версія побудована на конфлікті двох великих живописних мас – холодної зелено-

бірюзової та вогняної вохристо-червоної: складається враження, ніби розп’яття 

охоплені полум’ям. Візуальної та емоційної напруженості додають й 

неоднорідність, динаміка мазка, й лаконізм, узагальненість подачі фігур страчених. 

Варіант 2004 р. пластично гармонійніший, урочистий за звучанням. Велику роль 

тут зіграла зміна формату: якщо попередньо це була горизонталь, то тепер полотно 

вертикально витягнуте, що одразу скеровує думки від світу земного до світу 

горнього. Художник обирає мажорну золотаво-червону гаму й пом’якшує манеру 

нанесення фарб. Відтак, сцена, що спочатку мала драматичне трактування, 

позбувається трагічних нот, наповнюється надією, яку дає віра в Воскресіння. 

Релігійні сюжети стали тим підґрунтям, на якому символістичні тенденції в 

творчості В. Ананяна проявили себе в повній мірі. Живописець постійно 

звертається до християнських символів, зокрема до такого, як риба. Традиційно, 

від часів раннього християнства, цей ним позначали самого Спасителя. Таке 

наповнення має зображення риби на роботі «Я прийшов не порушити закон, а 

виконати» (2000) [Іл. 3.3.25]. Але, окрім цього, майстер екстраполює цей символ й 
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на учнів Христа, як бачимо на полотнах «Чотири євангелісти» (варіант 2000 та 

2004) [Іл. 3.3.23, 3.3.24]. Цікавим є те, що у подібній інтерпретації самі учні Христа, 

яких називають «ловцями душ людських», постають у якості тих, хто потрапив у 

тенета віри. В цьому контексті доречною уявляється цитата Тертулліана «Ми 

маленькі рибки, яких веде наш ikhthus, ми народжуємося у воді й не можемо 

врятуватися інакше, як перебуваючи у воді» [190, с. 40] Підтвердженням цієї думки 

стає застосування сітки у картині «Чотири євангелісти» 2000, яку автор закріплює 

на поверхні полотна. 

Не оминув увагою художник й один з ключових біблійних образів — образу 

Богородиці. Слід зазначити, що в його презентації він йде типовим для одеської 

школи шляхом, втілюючи або у контексті ідеалу материнства, як у роботі 

«Материнство» (2005), або ж звернувшись до біблійного епізоду Благовіщеня 

[Іл. 3.3.21]. В свій час цей сюжет, який став основою для «Умаління Марії» (2003), 

розробляв В. Хрущ. Дух одеського андеграунду 70–80-х рр. залишив відбиток й у 

підкресленій увазі до живописної поверхні полотна, фактури, експресіоністичному 

відчутті кольору, які властиві вищезгаданим творам. 

Біблійна історія у рефлексії В. Ананяна набуває властивої особистості самого 

майстра темпераментності, екстравертності. Проте, очевидним стає й взаємовплив: 

перехід у пластичній мові, який ми спостерігаємо в одеський період, від візуальних 

конфліктів до створення єдиного живописного «космосу» міг бути найповніше 

виражений саме у релігійних сюжетах й є органічним проявом зміни художнього 

середовища, яке загострило потяг митця до духовних пошуків.  

Майстром, який привніс нонконформістську сміливість, відкритість до 

експериментів у спокій та епічність євангельських історії, став Євген Світличний, 

хто від початку своєї творчої діяльності (за студентських років у Київському 

художньому інституті) послідовно підтримує традицію українського абстрактного 

мистецтва. Тяжіння до «відходу від тимчасової соціальної актуальності та 

побутових турбот дня» задали живопису художника метафізичний вектор, що був 

спрямований на поглинання та внутрішню модифікацію автором таких усталених 
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у культурі тем як життя та смерть, космічне, вічне тощо [172, с. 99]. Тож логічним 

продовженням цієї лінії стало звернення вже безпосередньо до Святого Письма. 

У євангельських епізодах митець виявляє інтерес саме до тих моментів, коли 

герой знаходиться в складній етичній ситуації, яка викриває усі його людські 

якості, відкриває істинну натуру. Плідним для розробки подібної проблематики є 

образ Іуди Іскаріота: історія мистецтв знає безліч шедеврів, пов’язаних із цим 

персонажем — від фрески Джотто до полотна Караваджо. Майже завше він 

змальовувався в сцені, яка відома під традиційною назвою «поцілунок Іуди». Та 

картина Є. Світличного «Іуда» (2009) позбувається літературної оболонки, 

залишаючи лише сам «емоційний портрет», який створено виключно візуальними 

засобами. Задля цього автор звертається до засобів абстрактного живопису 

[Іл. 3.3.26]. Він надає композиції не бурхливої, але достатньо потужної динаміки та 

гнітючої атмосфери завдяки великим колористичним масам чорного, сірого і сієни, 

які об’єднуються та підкреслюються білилами. Додаткові кольорові акценти у 

вигляді зелених та червоних цяток лише активніше проявляють «примарність» 

зображення, що уподібнюється до захмареного неба, на якому глядацьке око деінде 

вхоплює знайомі антропоморфні обриси, але в ту ж мить вони зникають. Вільна 

манера нанесення фарби підсилює цей ефект, викликаючи відчуття розбурханості, 

збентеження, які перегукуються з внутрішнім станом Іуди. 

Багато в чому аналогічною до попередньої роботи є «Зречення Петра» 

(2009), що відсилає до сторінок Нового Заповіту, де оповідається, як апостол Петро 

тричі відрікся від Ісуса після його арешту, що було передречено Христом під час 

Таємної Вечері [Іл. 3.3.27]. Гірке розкаяння та бажання спокутувати провину, яке 

переповнило святого після здійснення пророцтва, художник передав засобами 

виразності  подібними, до тих, що були застосовані у творі «Іуда» (схожий колорит, 

експресивність). Щоправда, тепер митець робить натяки на людські постаті більш 

наочними – рівно настільки, щоб дати глядачеві первісний імпульс для ви будови 

драматургії відносин між живописними масами. Їх взаємодію унаочнює 

центричність трактування тла, яку порушують вертикалі фігур та ритм їх 

розташування (2-пауза-1). У поєднанні зі статичним за своєю природою форматом 
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(квадрат) це породжує бажаний автором ефект внутрішнього розладу, напруги: 

«Перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене. І, вийшовши звідти, він 

гірко заплакав...» (Мф. 26:75). 

Продовженням христологічної тематики в творчості Є. Світличного є робота 

«Третій день» (2009)l [Іл. 3.3.28]. Як і в попередніх випадках, живописець уникає 

ілюстрації Біблійного тексту, намагаючись трансформувати його за допомогою 

пластичних метафор. На картині відтворено епізод, коли жінки-мироносиці 

зустріли в печері, в якій було сховано тіло Христа, янгола (за Євангеліє від Луки та 

Іоанна їх було двоє), що розповів їм про воскресіння їх Вчителя. З усіх персонажів 

чітко ідентифікуються янгол та Марія Магдалена (рудоволосою найчастіше 

зображували саме її), що схилилися над чорним силуетом. Силует можливо 

розцінювати як живописне втілення слів «Чого ви шукаєте Живого між мертвими? 

Нема Його тут, бо воскрес!» (Лк. 24: 5-6): чорний колір сприймається як символ 

відсутності. За плечима цих образів видніється постать із здійнятими руками, над 

головою якою зійшло світило, – її красномовний жест уособлює в собі момент 

Звістки. Монументальності звучанню полотна надає і нарочито стилізоване 

моделювання об’ємів, і його яскраве колористичне рішення (золотисто-жовта, синя 

та бірюзова барви). Художник занурює нас у власну «часову петлю», в якій ми коло 

за колом проживаємо одну й ту саму сакральну мить. 

Полотно «Грааль» (2009) Є. Світличного за декоративністю та лаконізмом 

художньої мови багато в чому уподібнюється до попередньої («Третій день») 

[Іл. 3.3.29]. Автор утворює між знайомим на перший погляд об’єктами (людські 

профілі, умовне зображення ємності) абсолютно ірраціональний зв'язок, 

встановлюючи очевидну візуальну ієрархію. Вона підпорядковує собі хаотичність, 

«колажність» організації всього зображального простору. Інтуїтивність, 

відірваність від формальної логіки буденності, наближує задум роботи до сфери 

іконічного. Фарбами митець пише власний живописний текст, який, існуючи сам 

по собі, каталізує підсвідомість глядача. В такий спосіб процес творення не 

завершується із закінченням роботи над полотном, а продовжується, отримуючи 

незалежність від майстра. 
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Тяжіння до масштабних сюжетів, роздумів над глобальним категоріями 

буття, містицизм — усі ці риси авторського світовідчуття Є. Світличного органічно 

поєдналися при створенні полотен, присвячених біблійним історіям. Зауважимо, 

тим не менш, що живописець практично ігнорує наратив Євангеліє, 

заглиблюючись у символічний та чуттєвий космос Письма. Це ріднить його 

творчість із модерністськими течіями першої половини ХХ ст., що цілком 

відповідає загальній орієнтації його арт-практики вже протягом кількох десятиліть. 

Поштовхом до  створення картин на релігійну тематику досить часто стають 

певні життєві події. Так, харків’янин Олег Лазаренко (1961 р.н.), втративши матір, 

відправився в паломницьку подорож: спочатку по монастирях півночі Росії, потім – 

Туреччини, Сирії, Палестини, Ізраїлю [389]. Отримані сильні враження від святинь, 

їх енергетики, спонукали художника взятися за цикл полотен, присвячених 

християнським та історичним образам, серед яких зустрічаємо й святих, й 

преподобних старців, й давньоруських князів. Сюди ж входять також великі 

квадратні портрети учнів Христа, згаданих в Новому Заповіті: євангелістів Матвія 

та Іоанна, й апостолів Петра, Павла (згадується книзі Діянь апостолів ), Андрія, 

Фоми, Матфія, Варфоломія, Якова Алфеєва, Якова Заведеєва, Симона Кананіта та 

Філіпа. Весь цикл написаний у  2010 – 2011 [Іл. 3.3.30, 3.3.31]. 

Майстер виробив в собі за довгі роки конструктивність бачення та 

раціоналізм у формотворенні, які є невід’ємною фаховою рисою професії 

дизайнера li. Це підсилило мистецький інтуїтивізм, візіонерство аналітичним 

інструментарієм, який дозволив виробити живописцю свою унікальну оптику. 

Задля цього автор використовує особливу техніку: зображення він складає з 

численних шматочків пофарбованого акрилом паперу, який при високій 

температурі впаюється в полотно [389]. Зображення виходить об’ємним й 

роздробленим, через що техніку й назвали «мозаїчним живописом». Уподібнення 

до монументальних зображень Візантії та Равенни в ньому поєднуються із 

сучасною естетикою комп’ютерної графіки й, водночас, з традицією української 

вишивки. Відновлений інтерес до останньої підживлював багатьох авангардистів 
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20- х рр. ХХ ст., як то Г. Собачко, чи В. Єрмилов, одним з учнів якого й був 

В. Шапошніков — вчитель О. Лазаренко.  

Колорит живописець підбирає за схемою, розробленою на початку ХХ ст. 

німецьким вченим В. Освальдом — так зване «колірне коло Освальда», призначене 

для утворення гармонійних сполучень з двох, трьох, чотирьох тонів (діади, тріади, 

квадріади). Базовими кольорами цієї системи є жовтий, ультрамариновий синій, 

червоний та колір морської хвилі (зелений). О. Лазаренко працює переважно з 

тріадами, фарбуючи смужки паперу із сусідніх валерів, які обов’язково 

«підтримуються» протилежним за схемою Освальда відтінком. Л. Стародубцева 

вдало назвала цей підхід «квантовою теоріє кольору», оскільки він «стверджує 

можливість накладення в одному зображенні багатьох альтернативних 

колористичних всесвітів» [224]. Безумовно, футуризм, кубізм, супрематизм, 

абстракціонізм – усі ці авангардові спрямування мали свій вплив на кристалізацію 

даного творчого методу. 

Портрети апостолів не просто «мозаїчні» — вони складаються з численних 

деталей (переважно — фрагментів ликів в дусі церковного монументального 

мистецтва, або ж пейзажів, архітектури, символів, що так чи інакше дотичні до 

історії святого). Зауважимо, що ці деталі не втрачають своєї самостійності по 

відношенню до центрального зображення й взаємодіють з ним методом 

«накладення», або ж, вживаючи медіа-термінологію, superimposition. Утворена 

цілісність, як й ікона, перманентна за своїм внутрішнім хронотопом: ніби 

калейдоскоп, вона постійно розпадається в візуальний хаос та знов зливається в 

єдиний потік, що концентрується в точці найбільшого напруження на полотнах — 

погляді. Виразність очей євангелістів, апостолів дозволяє розставити змістові / 

пластичні акценти, уникнути «дематеріалізації» образів. 

«Монтажність», як певна оптика мислення, властиві і Олександрові 

Дубовику (1931 р.н.), одному з видатних представників «шістдесятників», що не 

зійшов з художньої авансцени й сьогодні і завжди був близький в своїх роботах до питання 

трансцендентності. Ж.-К. Маркаде охарактеризував його доробок як «сакральний 

церемоніал», що дійсно надзвичайно влучно передає співіснування інтуїтивізму та 
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раціоналізму в живописі цього майстра [390, c. 2]. Не зважаючи на абстрактний або 

напівабстрактний характер його полотен, вони достатньо ясні, конкретні у своїй 

колористичній та композиційній побудові. Виваженість геометрії кожної форми О. Дубовик 

перейняв у майстрів супрематизму, проте в нього вона переходить на якісно новий рівень, 

наближуючись до орнаменту, як візуальної моделі картини світу. 

Орнамент, закладена в ньому ритміка, дає зв’язок з національним духом, 

виразниками якого стали й ікона, й бойчукізм, й спектралізм О. Богомазова. 

Відголоски всіх цих віх мистецької історії України знаходимо в картинах автора: 

він міксує їх широковідомі прийоми, шукаючи нові, унікальні комбінації, 

створюючи «палімпсести». Сутність останнього О. Дубовик формулює наступним 

чином: «Палімпсест — це коли поєднується багато непоєднуваних елементів у 

межах одного полотна… Мене вже не цікавлять речі. Мене цікавить, як вони 

взаємодіють із поняттями, символами. Це зовсім інший вимір» [366]. Ця взаємодія 

розгортається у його картинах на двох рівнях – стилістичному та образному. 

Наратив тут завжди присутній, оскільки в кожної роботи митця, навіть цілком 

абстрактної, є назва, що відсилає до конкретних речей/образів/понять тощо. 

Як стверджує Л. Смирна, «на думку Дубовика, сучасна епоха є епохою 

осмислення, а час провокує інтерес до вічності й езотерики». Й адекватною 

«відповіддю» на запити сьогодення художник вважає синкретизм традицій та 

модерної живописної мови. Його робота «Таємна вечеря» (2005) [Іл. 3.3.37] 

поєднала у собі деякі із здобутків іконопису (кольоровий символізм, сприйняття 

простору), мистецтва Відродження (композиція вибудована по «спіралі 

Фібоначчі») та трансавангарду (установка на естетизм, переосмислення 

авангардових течій 1910-30-х рр.). Живописець організовує зображальне поле 

великими, нарочито геометризованими кольоровими площинами, які пом’якшує 

дрібними деталями – візерунком, довільними мазками. Вся сукупність елементів 

утворює впізнаваний, але у той самий час позбавлений реалістичності простір. 

Перебування на межі фігуративу / нефігуративу дозволяє митцеві приховувати в 

своїх роботах численні символи, знаки, ідеограми, підкреслюючи тим самим їх 

семіотичне наповнення. Так і в даній роботі об’єктом, який одразу звертає на себе 
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увагу, проте не порушує тонкий баланс буквальністю та очевидністю, є чаша, чиї 

обриси одразу вгадуються в блакитній фігурі. Чаша вказує одразу й на рядки із 

молитви Христа у Гетсиманському саду «… нехай обмине ця чаша Мене», й на його 

ж слова, сказані учням в Великий Четвер «І, взявши чашу, подякував і подав їм: і 

пили з неї всі. І сказав їм: Це – кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох 

проливається» (Мк. 14:22-24). 

Інша картина – «Президіум» (2002-2007) [Іл. 3.3.38] — використовує 

євангельський образ, вписуючи його у більш широкий контекст. Через персоналію 

Ісуса О. Дубовик розкриває тему непоміркованої влади, яка здатна приректи 

людину на несправедливе покарання. Особливого відтінку надає сама назва 

полотна, що асоціюється із радянським минулим, «партократизмом». Ярусність 

композиції сприймається як натяк на ієрархічність (у т.ч. соціальну). Перший ярус 

згори містить монохромне погрудне зображення трьох антропоморфних фігур на 

яскраво-блакитному тлі. Другий та четвертий ярус представляють собою смуги із 

розтяжками різних кольорів. Між ними — написаний у теплих відтінках фрагмент 

розп’яття. Структура зображення дозволяє створити ефект «монтажу»: спочатку 

нашу увагу своєю декоративністю та чистим колоритом пригортає верхній ярус. 

Градієнтні вставки сприймаються оком як перехід, за яким з’являється новий 

«кадр» — образ Христа. Все завершується ще однією «паузою», після чого погляд 

повторює цей шлях, тільки тепер вже у зворотному напрямку. Динаміка огляду 

роботи задається співвідношенням колористичних мас, контрастами між 

локальним, корпусним та вільним нанесення фарби. Контраст присутній також у 

змалюванні персонажів: якщо обличчя Ісуса митець моделює (хоча й без 

деталізації), то «президіум» представлений майже взагалі без портретів, чим 

підкреслює їх безіндивідуальність. 

Роботи О. Дубовика сповнені інтелектуалізмом, що викристалізовує образи 

зі сфери ірраціонального, надає їм чіткої, виваженої пластичної форми. На кшталт 

середньовічних філософів-схоластиків, як П’єр Абеляр, які вірили в те, що 

універсалії вже існують у речах й проявляють себе в мовленні, живописець вбачає 

в мистецтві прояв єдності таких категорії як «поняття» та «річ»lii. Як демонструє 
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творчість О. Дубовика, концептуалізм, що проявляє себе через утворення на 

полотнах складних символічних структур, є рисою, притаманною багатьом 

представникам «шістдесятництва», та стає одним з ключових інструментів у 

художній репрезентації авторського бачення християнської тематики. 

Кількість скульптурних творів, які так чи інакше дотичні до сакральної 

тематики, значно поступається аналогічному масиву в живописі. Але й в них 

прослідковуються деякі з закономірностей у розробці християнських образів та 

сюжетів, притаманні мистецтву 2000-х рр. Типовим для «нульових» стає серійність 

мислення авторів, коли цілеспрямовано в рамках окремого проекту чи протягом 

тривалого часу (іноді — протягом усього творчого життя) митець поринає у ту, чи 

іншу проблему. Київський скульптор Олександр Сухоліт (1960 р.н.), який, за 

власним зізнанням, тривалий час присвятив усього себе церковному життю, 

неминуче бачить у пластиці один з шляхів аналізу власних стосунків з вірою [355].  

Перші скульптурні об’єкти митця, що відповідають проблематиці 

дослідження, з’являються вже від кінця 1990-х рр. Саме тоді автор формує власну 

унікальну манеру, яку в одному з інтерв’ю охарактеризував наступним чином: «Я 

став художником, який із палеоліту розумом переселився до Візантії» [355]. Його 

роботам притаманна архаїчна візія людини, що відчуває власну мізерність в 

механізмі світобудови. Водночас, творче світосприйняття О. Сухоліта залишається 

антропоцентричним: «Я можу з упевненістю сказати, що Бог приходить до нас 

олюдненим. Хоча я вивчав божество як божество, а не як особистість, це все одно 

привело мене до антропоморфного сприйняття божественної природи. 

Божественна природа зосереджена для людини в людині. Святий Дух не схильний 

до тих виявів, де немає людського модусу» [355]. 

Одним з творів, що унаочнює наведені авторські принципи, є «Голова Єви, 

яка молиться» (2002) [Іл. 3.3.34]. Безпосередність, синтетичність гештальту, 

створеного майстром, пояснюється баченням О. Сухоліта сутності архаїки, яка 

лежить в основі його методи: «За суттю своєю архаїчне мистецтво – це дитяча доба 

розвитку людства в розумінні його простоти й цілісності. В ньому немає аналізу, 

немає розуму» [363, с. 122]. Скульптор послуговується традиційними прийомами, 
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що були типовими ще для вотивних зображень давнього світу – форма робиться 

максимально лаконічною, залишаються лише інформативні її складові, які б 

донесли до глядача думку, характер роботи. В даному творі задля передачі 

молитовної концентрації було обрано конкретний формат скульптурного об’єкту – 

бюст. Адже його редукованість, зосередженість на обличчі виявляє ті аспекти 

тілесності, що слугують найкращими проявом духовних станів: очі, міміка. 

Красномовним нюансом в образі Єви став жест молитовно складених рук, 

гіпертрофовано малих по відношенню до її голови. Це створює ефект «пружини», 

коли внутрішня енергія зображення завдяки композиції вивільняється вгору: всі 

візуальні силові лінії, що задаються силуетом, поглядом, спрямовані вертикально. 

Відливка в бронзі додає динаміку й насиченість сприйняттю фактури поверхні. В 

ній око перш за все вхоплює риси неживої природи, лише потім вгадуючи портрет. 

Хоча портретом цю скульптуру слід називати лише умовно, оскільки вона 

безособистісна, уніфікована, як і слід бути мистецькому втіленню Єви – 

квінтесенції Жіночого. 

В дещо інакшому, менш архаїзованому ключі виконаний «Адам» О. Сухоліта 

(2001 р.) [Іл. 3.3.35]. Художник використовує відомий принцип контрапосту: 

скульптура розрахована на огляд з однієї точки; стегна – розвернуті відносно корпусу, 

чітко прослідковується гра на контрастах горизонталей та вертикалей. Цей прийом 

особливо активно досліджував та розвивав Мікеланджело Буонаротті. Можливо саме 

тому відчутні паралелі між цією пам’яткою та пластичними експериментами одного з 

титанів італійського Відродження (зокрема, з його «Рабами»). Наведена асоціація 

підсилюється й обраним матеріалом – гіпсом, білий колір якого віддалено імітує 

мармур, з якого створено більшість шедеврів Ренесансної пластики. 

Попри присутність фундаментального корпусу класичних шедеврів на 

релігійну тематику, першовитоком, джерелом тих кодів, які успадкували пізніші 

релігійні традиції, сприймається саме архаїка. Прийоми давнього мистецтва 

Близького Сходу використовуються ними не тільки для розкриття зв’язку героїв та 

тематики твори із географічним локусом усіх біблійних подій Старого Заповіту, а 

й як натяк на дистанціювання від сучасності, що позбавлена елементу sacrum- у. 
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Канони, вироблені єгипетською, месопотамською художніми культурами, 

демонструють свою актуальність й для модерних творчих задач. Підтвердженням 

може слугувати парна скульптура «Адам і Єва» (2005) Володимира Кочмара 

(1970 р.н.) [Іл. 3.3.36]. Ростові фігури біблійних пра-батька та пра-матері 

розташовані на двох окремих кам’яних постаментах у однаковій позі із руками ледь 

розведеним в сторони. Застиглі у цьому жесті очікування, з широко розплющеними 

очима, скульптури видаються схожими на твори давньоєгипетської об’ємної 

ієратичної пластики. В обох випадках активно використовувалися силуетність, 

мінімалістичність у деталях та статичність. Наштовхує на аналогії й обраний 

матеріал — бронза, яка досить часто, хоча й не так активно, як піщаник, 

використовувалася митцями дельти Нілу. 

Як і у вище проаналізованих творах О. Сухоліта, дана робота В. Кочмара 

розрахована на фронтальну точку огляду. Проте харків’янин наділяє свої образи 

меншою інтровертністю (вони відкриті для зовнішнього світу, про що свідчить 

жест долонь, розвернутих до глядача), хоча й залишає їх так само апсихологічними, 

позбавленими будь-яких конкретних емоцій. Лінії поглядів Адама і Єви, що 

проходять вище середнього людського зросту, утворюють своєрідний трикутник, 

«поле напруженості» із умовною точкою, що знаходиться у нас за спиною. Таким 

чином простір не просто обтікає фігури, а активно взаємодіє із ними, стає третьою 

складовою усієї композиції, натяком на метафізичну силу (Творця). Ключовим для 

його створення виступає саме спрямування поглядів. Погляд виступає як прояв 

psycho, втілення глибинних рухів душі. 

Скульптура наразі є тим видом мистецтва, який, попри широкі можливості 

для інновацій, залишається в більшості своїй тісно прив’язаним до образності. 

Подекуди наративна складова стає домінуючою, що веде до ілюстративності робіт. 

Це цілком очікувано при роботі майстра із біблійним матеріалом, який сам по собі 

є оповідальним, процесуальним. Потреба створити інтегральний образ, який би 

став візуальною референцією до тексту Святого Письма, підштовхує майстрів до 

використання численних символів. Відрив сучасної культури від церковного 
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середовища, зниження обізнаності значної частини суспільства з Євангелієм, 

призводить до однорівневості, «буквальності» художніх рішень даної тематику. 

Так, в якості елементу в скульптурі «Ной» (2004), що вказував би на постать 

легендарного біблійного патріарха, В. Кочмар обрав цілком очевидний варіант – 

маленький човник, який чоловік тримає в руках [Іл. 3.3.37]. Корабель, який у 

християнстві символізує Церкву як шлях до спасіння, у даному випадку набуває 

виключно атрибутивних властивостей. Автор надає своєму творові через жест, 

погляд, екстравертності, що одразу утворює зв'язок із реципієнтом при 

фронтальному спогляданні. Проте, цей зв'язок є більш інертним по відношенню до 

простору, який лишається середовищем, а не «активним» засобом виразності. 

Порівняно невеликий розмір (на відміну від «Адаму та Єви), силуетність, 

ескізна узагальненість мас створюють комунікативну схему, в якій сама робота 

сприймається як підпорядкована відносно глядача. Приналежність «Ноя» до 

скульптури малих форм, що знаходиться між дрібною та станковою пластикою, не 

дозволяє глядачеві повністю із нею себе ототожнити (масштабно) або відринути її. 

Скульптор ставить нас у позицію Вищої Сили, до якої звертається герой. В такий 

спосіб набуває вираження ідея Божої волі, яка відіграє велику роль в 

старозавітному епізоді Великої Повені. Щоправда, візуальне «умалення» образу 

наділяє його певною наївністю, витісняючи епічність та патетику, властиву 

міфологічних сценам. 

Унікальне поєднання міфологічності, історичності та драматургічності 

Старого Заповіту й пояснює популярність використання його сюжетів для 

пластичного втілення. Але формат станкової скульптури, на відміну від живопису 

та графіки, мало сприяє відображенню трансцендентності. Матеріалістичність 

підштовхує майстрів до більшої індивідуалізації, «приземлення» біблійних 

персонажів. Профанізація, іронічне ставлення до цієї сторінки Танаху, мало місце 

в скульптурному проекті «Давид та Голіаф» (2009) ще одного харків’янина – 

Олександра Рідного [Іл. 3.3.38]. У його інтерпретації образи Давиду та Голіафу 

набувають ще більш абсурдистського характеру: відлиті у бронзі портрети 
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виконані у дусі Джузепе Арчімбольдо й викладені із зображень овочів. Деталлю, 

що завершує комічність пам’ятки, є наявність «запасної голови» Голіафа. 

Досить сміливий, авангардовий за духом, погляд на євангельські сюжети, що 

відкидає пієтет перед сакральним, в цілому притаманний О. Рідному. Мистця 

цікавить в першу чергу формотворчий аспект. Яскравість його візій, що межує із 

ексцентричністю, виразно прослідковується в скульптурній групі «Каїн та Авель» 

(2000) [Іл. 3.3.39]. Нам пропонується не сцена братовбивства (що було б цілком 

очікувано), а окремі зображення, які розкривають сутність обох синів Адама та 

Єви. Авель, що був скотарем (й, згідно Священного Писання, приніс перворідних з 

отари у жертву Господу), зображений у людській подобі із вівцею на руках. Фігура 

ж Каїна (землероба) витісана в формі довгої похиленої жердини, яку вінчає 

зображення жінки з косою. Тут одночасно йде натяк як на заняття, так і на 

поширену алегорію смерті, адже вбивство Авеля стало першою людською смертю. 

Попри композиційну статичність роботи, художнику вдалося втілити її конфліктну 

сутність через контраст форм, кольорів, якими пофарбована деревина, 

гіпертрофовану грубість обробки матеріалу. 

Як вже зазначалося, подібне експериментаторство охоплює переважно 

старозавітний матеріал. Досить часто, іконографічна усталеність головних дійових 

осіб Нового Заповіту та присутність у митців певної «внутрішньої межі» не дає нам 

картини подібної художньої свободи. Пошуки авторського стилю тут нерідко 

замінює наслідування: наприклад, у рельєфі «Поклоніння волхвів» (2006) 

киянина Андрія Полоника (1961 р.н.) чітко демонструються алюзії на спадщину 

країн Візантійського світу із її любов’ю до узоріччя, лаконічної графічності форм 

[Іл. 3.3.40]. 

Проте, канон далеко не завжди стає перепоною для створення «некласичних» 

образів. Аналізуючи «Тростнянську Мадонну» (2001) Фелікса Бетліємського 

(1954 р.н.) та «Голгофу» (2001) Сергія Сбітнєва (1963 р.н.), А. Гончаренко 

зауважує, що «подібні даному твори вибудовуються на релігійному мотиві / образі, 

однак, вони вряд чи виступати в ролі культових предметів, цілком лишаючись 

явищами сучасного мистецького процесу» [140, с. 76] [Іл. 3.3.41, 3.3.42]. Водночас, 
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стилізація, «осучаснення» формального їх рішення залишає цілком зрозумілим, 

легким для зчитування тематичну приналежність твору, його «суть» [140, с. 77]. 

Релігійне піднесення, що прослідковується в Україні від самого початку 

«нульових», знайшло своє відображення не тільки у станковій скульптурі, але й у 

монументальній. Одним з перших пам’ятників, що не пов'язаний із церковним 

мистецтвом, але звертається до ключових осіб Священного Письма, є відомий 

пам’ятник архистратигу Михаїлу (2001) на головній площі Києва. Невдовзі було 

створено монумент «Вознесіння» (2001) в Івано-Франківську. Скульптори – 

львівські майстри Роман Сивенький (1946 р.н.) та Петро Штаєр (1952 р.н.) 

витесали за каменю триметрову статую Ісуса Христа [Іл. 3.3.42]. Їх задум 

довершили два мармурові пілони, на яких знаходяться хрест та бронзова накладка, 

що імітує німб. Пластичне втілення Христу-Спасителю з'явився в 2013 у 

Кам’янському (колишній Дніпродзержинськ) [Іл. 3.3.43]. Монумент, що сягає 12 м 

заввишки, є частиною архітектурної композиції «Голгофа» й повторює 

іконографію розп’яття. Його автор — Гарнік Хачитрян. Того ж, 2013, року біля 

Свято-Покровського монастиря було відкрито білосніжну статую Богородиці 

«Покрова», над якою працювала група митців, очолювана Романом Зубовим. 

Основою зображення став образ Діви Марії з настінних розписів монастиря, які 

були значно відновлені у 1990-х рр., тому лікам святих в ньому (а відтак – і 

скульптурному виконанню постаті Богоматері) властива традиційна для 

церковного мистецтва ХІХ ст. академізовану «живоподібність» [Іл. 3.3.44]. 

Окрім цього, богородична тематика, як особливо шанована в українському 

мистецтві протягом багатьох віків, присутня ще в інших взірцях монументальної 

пластики останніх років. Так, у селі Горішнє Львівської області встановили 

скульптурну композицію «Борцям за волю України» (2011). Відлитий з бетону та 

вкритий листовою міддю пам’ятник складається з чотирьох фігур: Покрова 

Богородиці, Тарас Шевченко, Степан Бандера і Роман Шухевич [Іл. 3.3.45]. Автор 

проекту – львів’янин Роман Романович (1942 р.н.). 

У цілому, всі вище перелічені приклади монументального втілення біблійних 

героїв відзначаються тяжінням до узагальненого, але реалістичного трактування . 
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Оскільки православна традиція храмового оздоблення тяжіє більше до площинних, 

ніж до об’ємно-просторових видів художньої творчості, то, відповідно, маємо 

яскраво виражений вплив католицької скульптури із її акцентом на тілесності. 

Проте, зазначимо, що екзальтованість, властива останнім, не була перейнята 

вітчизняним майстрами. Характерним є той факт, що, попри тенденцію 

наближення міської скульптури до глядача (невисокі постаменти, або їх 

відсутність, інтерактивність), новозавітна тематика схиляє майстрів до 

дистанціювання. Усі пам’ятники апелюють радше до усвідомлення глядачем 

величі, ніж до емоційного переживання побаченого – результат, на який взагалі 

орієнтується монументалістика. 

Твором, що виходить за межі означених закономірностей, є скульптурна 

група Романа Петрука (1940 р.н.) на каплиці «Живе Джерело» міста Трускавець 

(2000). Композиція зображує чотирьох євангелістів [Іл. 3.3.46-3.3.49]. 

Уподібнюючись до певної міри художній манері Альберто Джакометті, автор 

робить апостолів майже безтілесними, але надзвичайно «промовистими». 

Витягнуті, ледь не по-хворобливому витончені, Лука, Іван, Матвій та Марк, 

постають перед нами як квінтесенція духовності. Про них сам Р. Петрук сказав, що 

«мої євангелісти, ‑ то ті наші отці, які вистояли, витримали і до нас вже донесли 

живу воду християнства…» [197, с. 238]. Виразна фактура бронзи створює цікаві 

графічні світло-тіньові ефекти. У поєднанні з глибоким осмисленням 

психологічного портрету кожного персонажу, це наділяє їх театральністю, яка 

перетворює ротонду на своєрідну мізансцену й концентрує навколо себе, 

організовує оточуючий простір. Тривале перебування поза межами релігійного 

життя значно зменшило теологічну обізнаність пересічного глядача. Це розвернуло 

творчу думку скульпторів від символізму в бік емотивності, внутрішнього 

сприйняття сакрального, та формалістичних шукань. 

Стратегія авторської інтерпретації християнських образів вирізняється 

широким спектром формальних прийомів. Вони, безумовно, частково пов’язані із 

традиціями церковного мистецтва, яких майже неможливо оминути, маючи справу 

з цим тематичним вектором. Попри це, ступінь трансформормованості та 
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синтезованість з численними «зовнішніми» стилістичними впливами 

(експресіонізму, абстрактних практик і т.д.) дозволяє говорити про автономність 

авторського мислення. Своєрідність пластичної інтерпретації тут виступає на 

перший план та іноді порушує одну з центральних якостей релігійних образів – 

впізнаваність та зчитуваність. В означеному спостереженні можна побачити 

віддзеркалення специфіки сучасної «духовності», яка спирається на суб’єктивність 

та індивідуальну релігійність. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Через історико-культурну ситуацію, що склалася на українських землях, 

проблема духовності на сучасному етапі часто сприймається крізь призму традицій 

церковного мистецтва. Копіюючи його канонічні взірці або їх елементи, митці 

цікавляться не стільки реплікаціями спадку українського / західного церковного 

мистецтва, як діалогом із ним (О. Ройтбурд, М. Вайсберг) та потенціалом його 

кодів для мистецьких рефлексій з актуальних проблем сучасності (Б. Михайлов). 

Завдяки можливості інтерпретації матеріалу на різних рівнях (сюжетному, 

стилістичному, технічному), ремінісценції дозволяють митцям осягнути самі 

підвалини канону, адже дистанція, яка створюється через художнє втручання, 

виявляє його знакову природу (А. Ялоза). Канон виявляє себе і як носій визначальних 

теософських засад християнства, і як маркер, що ідентифікує твір із християнським світом. 

2. Арт-практики останнього десятиріччя демонструють приклади глибокого 

занурення в індивідуальну інтерпретацію художниками канонічних схем і сюжетів. 

Здебільшого, пряма цитація замінюється ремінісценцією, що натякає на іконописну 

традицію, але уникає її наслідування (Д. Мовчан, П. Бевза, О. Лозинський, 

Н. Сацик, О. Смага та ін.). Митці задовольняються використанням тієї чи іншої 

іконографічної композиційної схеми, але відходять від пластичної мови іконопису. 

Зазвичай при цьому зберігаються її базові якості, що органічно вплітаються в 

яскраво виявлену авторську манеру. Інтелектуальне осягнення тексту Священного 

Письма в них межує із його чуттєвим проживанням та інтеріоризацією. Окремою 

лінією тут виступають роботи, які інспіровані естетикою українського бароко як 
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яскравого виразника української культурної моделі (М. Стороженко, К. 

Косьяненко, А. Коваленко). Вторинна символізація через матеріал та усталені 

формальні прийоми в ремінісценції стають транслятором відчуття Священного, 

що, фактично, перегукується з концептуальними підвалинами іконопису. 

3. Автономізація мистецтва від його ритуальних функцій завершила 

монополію церковного канону на репрезентацію образів, понять та явищ, 

пов’язаних із релігією. Водночас, її символи/образи/знаки є настільки міцно 

вкоріненими в комунікативний простір, що митці не дають згаснути інерції їх 

існування, постійно оновлюючи свій художній вокабуляр та легітимізуючи 

суб’єктивну перспективу. Авторська інтерпретація релігійної традиції залучає 

іронію та гру з великим картинним форматом (митці київського сквоту 

«Паркомуна»), поєднання підкреслено автономізованої, самодостатньої мови 

матеріалу з впізнаваною християнською символікою (В. Ананян, Є. Світличний, О. 

Дубовик, Р. Петрук), або ж нарочиту архаїзацію форм (О. Сухоліт), що виокремлює 

в релігійній образності позаконфесійні універсалії. 
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РОЗДІЛ 4.  

Специфіка візуалізації християнської тематики в українському мистецтві 

другої половини 1980-х – 2010-х рр. 

 

 

4.1. Святе Письмо як джерело образів-парадигм в творчості митців України.  

 

4.1.1. Поняття образу-парадигми в контексті сучасних мистецьких 

практик. Попри цілком очевидну секуляризованість сьогодення, тисячолітній 

пласт релігійної культури не може бути перекреслений в одну мить. Ще М. Еліаде 

декларував, що «до якого б ступеню людина не десакралізувала світ, вона не зможе 

повністю уникнути релігійної поведінки. […] Навіть у найдесакралізованішому 

існуванні приховані сліди релігійної оцінки світу» [268, с. 23]. Вона ж (релігійна 

оцінка світу) переважно полягає у пізнанні об’єкту, що знаходиться поза межами 

раціонального пізнання. Через це релігійний тип світосприйняття спонукає творити 

образи, які б репрезентували іншу, абсолютну реальність. Як зазначив М. Бердяєв, 

«світ «емпіричний» не може претендувати на будь-яку особливу дійсність. […] В 

основі феномену віри лежить поворот, звернення первинної волі, закладеної в 

першожитті духа, в інший бік, до іншого світу, тобто надзвичайне розширення 

об’єму досвіду» [18, с. 79]. 

Це визначення подібне до концепції М. Гайдеггера, яку він назвав Gegnet (від 

старої форми di Gegend – край). Gegnet дає образ буття як обрію, відкритого 

простору, на виклик якого людина має відповісти, осягнувши його зміст. Але до 

його змісту, як і до обрію, не можливо наблизитись, адже «Gegnet скоріше 

віддаляється, ніж виходить нам на зустріч», через що «й речі, які з’являються в 

Gegnet більше не мають властивість речей» [249, с. 118]. Так само і мистецтво на 

релігійну тематику, об’єктом якого є те, що апріорі неможливо вербалізувати / 

візуалізувати, й не прагне здійснити це, воліючи радше дати глядачеві натяк. 

Відтак, навіть втілена у матеріальному образі, трансцендентність релігійної 

моделі світу дистанціюється від чуттєвої оцінки, апелюючи лише до духовного. 
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Отже, центральним елементом її структури є не образ, а символ, у якому семантика 

зображення превалює над міметичним аспектом. Це неминуче позначилось на 

характері художньої інтерпретації сакральних тем, яка стає одним із посередників 

між людиною та Богом, візуальним втіленням «молитовного» зв’язку. 

Безумовно, що в цьому випадку, через відсутність повної відповідності між 

інструментарієм дослідження та його предметом, мистецтвознавчий аналіз 

сакральної тематики в українському мистецтві межі ХХ – ХХ ст. буде неповним 

при застосуванні лише поняття «художній образ». Їх не-релевантність відчутна вже 

в самому визначенні, що «художній образ» — певна «мисленева модель», яка 

виступає засобом «конкретно-чуттєвого відтворення дійсності у відповідності до 

обраного естетичного ідеалу» [38, с. 124]. 

Коли митець має справу із релігійним матеріалом (зокрема християнським), 

то, попри усю можливу суб’єктивність його подачі, пропущеної через 

персональний досвід, він не може оминути діалогу із фундаментальними 

теологічними концепціями, на яких ґрунтується віровчення. З цієї позиції більш 

вдалим та точним є поняття «образ-парадигма», запропонований, як вже зазначалось 

вище, О. Лідовим, за яким «образ-парадигма»  це образ «візуальний, тобто видимий 

та впізнаваний, але при цьому не формалізований в будь-якому закріпленому вигляді, 

як то зображальна схема чи логічна конструкція» [129, с. 128]. Образ-парадигма тісно 

пов’язаний із знаннями як митця, так і глядача, та спільного для них культурного 

контексту, що породжує широкий спектром символічних змістів та асоціацій. 

О. Лідов робить акцент на тому, що для класичного мистецтвознавства 

типовим є протиставлення зображення та глядача, в той час як сакральне мистецтво 

керується іншою стратегією, залучаючи глядача до своєї «ієротопії»  [129, с. 148]. 

Так само і сучасні митці, торкаючись християнської тематики прагнуть відтворити 

цю атмосферу художньо-ідейної цілісності у власних творах. 

За влучним спостереженням Т. Буркхардта, що було сформульоване в його 

праці «Сакральне мистецтво Сходу та Заходу», «мистецтво, яке керується 

духовною свідомістю, прагне спрощувати риси сакрального образу та зводити їх 

до сутнісних характеристик, але це зовсім не означає, як іноді вважають, 
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жорсткості художнього вираження. Внутрішнє бачення, орієнтоване на небесний 

архетип, завжди може надати твору невловиму рису, сповнену безтурботністю та 

повнотою» [27, с. 83]. «Небесний архетип», про який йдеться у цитаті, є, фактично, 

Платонівським ейдосом, сукупністю абсолютних і досконалих зразків можливих 

речей. Саме ці архетипи, пропущені крізь релігійний та індивідуальний досвіди 

стають джерелом виникнення образів-парадигм. 

Цілком справедливими можуть видатись сумніви, щодо адекватності 

застосування даної схеми до мистецтва ХХ–ХХІ ст., яке демонстративно стверджує 

свою незалежність та опозиційність традиції й є абсолютно світським за своєю 

суттю й не обмежене рамками канону. Працюючи із конкретним сучасним 

мистецьким твором на означену тематику, ми, безумовно, не можемо ігнорувати 

його художню мову, але, в той самий час, його сприйняття було б неповноцінним 

без усвідомлення його теологічної бази, яка за тисячоліття свого існування 

вкарбувалась в масову свідомість. До того ж, співставлення трактування одного й 

того ж образу-парадигми (а радше їх «відлуння») в роботах різних художників 

дозволяє прослідкувати трансформацію, що відбулась з християнськими 

концептами за останнє сторіччя, зробити висновки, щодо їх місця в соціумі ХХІ ст. 

В «образі-парадигмі» поєднуються чуттєве та уявне, іманентність 

релігійного досвіду та множинність джерел його (досвіду) формування. Він є не 

ілюстрацією до певного концепту, а своєрідним видінням, яке знаходить резонанс 

в свідомості глядача та запускає «ефект впізнавання». Категорія «образу-

парадигми» розкриває новий ракурс у погляді на християнську тематику в 

українському мистецтві останніх десятиріч. Вона дозволяє більш системно 

проаналізувати конкретні комплекси образів-ідей (райського саду, материнства 

через образ Діви Марії і т.д.), що розглянуті у наступних підрозділах. 

 

4.1.1. Образ-парадигма Раю в творчості сучасних українських художників. 

Історія, й історія мистецтва зокрема, розвивається за маятниковим принципом, 

коли один культурний вектор змінюється іншим, полярним за своїми 

характеристиками. Тож недивно, що після десятиріч існування на маргіналіях 
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мистецького світу, релігійна тематика поступово набуває нової актуальності в сучасних 

мистецьких колах. Від поодиноких прикладів художнього втілення, звернення до 

християнських образів, сюжетів та мотивів переходить на більш комплексний рівень, 

посідаючи значуще місце в творчості як окремих митців, так і творчих колективів. В 

світлі тенденційності явища постає питання підходів до його аналізу, як певної цілісності, 

що має свої витоки, характеристики та взаємозв’язок і сучасним арт-процесом. 

З огляду на це, доцільним видається звернення до поняття «образ-

парадигма». Першопочатково воно циркулювало в дослідженнях, присвячених 

проблемам ієротопії (створення та перцепції сакрального простору), але може бути 

застосований й до значно ширшого кола понять. Сам термін дозволяє говорити не 

просто про мотиви як певні закріплені традицією кліше, а про злиття образу та 

ейдосу. В цьому понятті поєднуються чуттєве та уявне, іманентність релігійного 

досвіду та множинність джерел його (досвіду) формування. На відміну від 

художнього образу, образ-парадигма є своєрідним видінням, яке знаходить 

резонанс в свідомості глядача та запускає «ефект впізнавання».  

Цілком логічним є те, що Біблія як один із стовпів української культури стала 

підґрунтям для формування численних образів-парадигм. Серед них одним із 

значущих став образ-парадигма раю, що сторіччями надихав вітчизняних творців. 

Щоправда, відзначимо, що  відповідна тематика частіше зустрічається в роботах 

літераторів (ще від епохи бароко), й не зникає навіть у творчості поетів 

Розстріляного Відродження 20–30-х рр. ХХ ст. В образотворчому мистецтві ж 

(якщо не брати до уваги церковні розписи та ікони) спроби візуалізувати  рай із 

зазначених вище причин починаються лише наприкінці ХХ ст. 

Ілюстративний масив, присвячений означеній проблематиці, одразу виявляє певну 

специфіку її сприйняття сучасними українськими майстрами. Загальновідомо, що в 

християнстві Рай виступає в двох іпостасях: як старозавітний райський сад Едем та 

новозавітний «Град Божий» — новий рай, адже в першому посланні до Коринтян 

стверджується, що Боговтілення підняло людську природу на значно вищий щабель 

наближеності до Творця, ніж той, на якому були наші прабатькиliii. 
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Цікавим є той факт, що образ «Граду Божого» майже відсутній в живописі, 

графіці та скульптурі 1990–2000-х рр., поступаючись місцем саме образу райського 

саду. Подібна, достатньо яскраво означена, преференція авторів пояснюється 

динамічним характером трансформацій художнього середовища, напруженою 

соціальною ситуацією, криза традиційних уявлень, які призвели до формування 

антиутопічних настроїв в мистецьких колах у 1990-ті роки. Проте сьогодні, коли 

важелі хитнулись в протилежний від постмодернізму бік, й культурологи та 

мистецтвознавці поступово починають говорити про «метамодернізм» та «новий 

романтизм», зображення саме втраченого райського саду є виявом атмосфери 

перехідного періоду. Едем стає своєрідним уособленням ностальгії, якою 

змінюється розпач та психологічна напруга. 

Надбуття можна пізнати лише через буття нижче. Саме тому мистецькі візії 

райських ландшафтів досить часто нагадують типові земні пейзажі, іноді безлюдні 

та далекі від стереотипів про вічнозелені хащі. Такими є пейзажі А. Ялози з серії 

«Втрачений рай» (2012) [Іл. 4.1.1.1, 4.1.1.2]. Її монохромні лінорити зображують 

рай як гармонійне співіснування протилежностей, як повернення до себе і чистоти сприйняття. 

Лаконічність композицій налаштовує на медитативну споглядальність, буття «тут-і-тепер». 

Жан Поль Ріхтер влучно підмітив, що «пам'ять — єдиний рай, з якого нас не 

можуть вигнати». Вона досить часто репрезентується через метафори простору: 

вмістилище, бібліотека, лабіринт. Тож в цьому контексті рай перетворюється на 

певний топос спогадів, відбиток минулого. Через підкреслену структурованість, 

пустотність зображень, разом із специфічним ракурсом погляду згори, офорти 

Павла Макова (1958 р.н.) із серії 2013 року «Paradiso Perduto» (з італ. — 

«Загублений рай») нагадують щось середнє між мапою та пейзажем [Іл. 4.1.1.3, 

4.1.1.4]. Як написав Б. Філоненко, «Paradiso Perduto» — території, сповнені 

латентності, яка приковує наш погляд до місць, де щось залишається схованим, де, 

опиняючись в «ситуації очевидця», ми не тільки дивимось, але й відчуваємо 

присутність того, що досі не проявило себе чітко, але зберігає можливості 

відбутися» [242, c. 16]. 
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Кожна робота нагадує про колишню присутність людей, особливо наскрізне 

включення до композицій парканів, стіни, мотиви яких видаються тут 

невипадковими, враховуючи етимологію слова Paradise, яке було запозичено в 

персів та мідян: pairi – навколо, daesa – стіна тобто сад/парк, обнесені стіною. Серія 

виконана у стилістиці минулих праць художника. Варто пригадати роботи з циклу 

«Утопія. Хроніки», такі як «Дзеркало» (2008), «Задзеркалля» (2008) або «Галявина 

закоханих» (2007). Всі ці твори об’єднує типова для Павла Макова графічна манера 

виконання — принцип повторення окремих елементів та їх груп (наприклад 

будинків, дерев). І цей принцип виконання вводить нас у гіпнотичний стан 

поглинання побаченого. 

Інша тенденція в зображенні райського саду менш прив’язана до земних 

краєвидів, містить у власній візуальній мові більше відсилів до лаконічної 

іконописної стилістики. В цьому ключі створені полотна львівських майстрів 

Наталії Русецької (1984 р.н.) та Д. Мовчана [Іл. 4.1.1.5, 4.1.1.6]. На противагу 

персоналістичному баченню цього образу-парадигми в роботах попередніх митців, 

тут рай є сакральним місцем, цілісним, дистанційованим та замкненим (враження 

підкріплюється постійним використанням мотиву кола як ідеальної фігури, що 

позначає єдність). Глядач бачить Едем не зсередини, а ззовні, адже його 

безпосереднє сприйняття неможливе для нас через прірву перворідного гріха, про 

який нагадують фігури Адама та Єви. 

Контрастною за емоційним посилом є живописна серія «Рай» (2008-2009) 

Володимира Буднікова (1947 р.н.) [Іл. 4.1.1.7, 4.1.1.8]. Попри очевидне тяжіння до 

нефігуративності, вона, тим не менш, є надзвичайно конкретною й експресивною. 

Рай стає для автора не розмитою понятійною формою, не мрією, до здійснення якої 

ми вже втратили стимул, або не символічною даністю. В його колористично 

напружених, динамічних творах нема місця відстороненому спогляданню та 

медитації. Це не спокійні сади Борисова-Мусатова, не чаруючі хащі Руссо чи 

сповнені меланхолії парки Сомова. Далекий від уяви про Рай як щось незмінне, 

живописець навпаки вхоплює динаміку змін, контрастів в ньому, що видно з назви 

полотен — «День», «Ніч», «Літня спека», «Зима», «Весна», «Парк», тощо. Едем 
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перестав вміщуватись в уяві митця й наділяється усіма властивостями чуттєвої 

реальності. 

Тож, як бачимо, образ-парадигма райського саду достатньо широко 

представлена в українському мистецтві останніх десятиріч. Проте, якщо в «Повній 

енциклопедії символів та знаків» рай інтерпретується як «символ центру, до якого 

прагне дух людини» [187, с. 446], маємо констатувати, що його сучасна художня 

візія позбавлена подібною утопічності. Проблема, пропущена через особистий 

досвід та пласти культурної спадщини (як іконопис та філософські вчення), набуває 

глибоко індивідуальної художньої інтерпретації. Рай інтеріорізується, ставши, за 

висловом ієромонаху Іларіону, «не стільки місцем, скільки станом душі». 
 

 

4.1.2. Образ-парадигма Храму в творчості сучасних українських художників. 

Згідно із християнською традицією, Райський сад, Едем, є вираженням стану 

людства до гріхопадіння, а Град Божий (Civitas Dei), відповідно із ученням 

Августина Блаженного, стане прихистком праведників після Страшного Суду й 

спокутування гріхів. Храм став земною «проекцією» останнього, хоча й набув 

безумовного ширшого семантичного поля. Святі отці вбачали у сакральній будівлі, 

витоки якої, безумовно, зводяться до легендарного Храму Соломона, і самого 

Христа як Бога, явленного на Землі, і загальну модель світоустрою, і алегоричний 

образ людського тіла. Це є цікавим з огляду на те, що християнство часто 

пов’язуються із достатньо конфліктним ставленням до питання тілесності. 

Необхідно зауважити, що і в Новому Заповіті, й у теософських текстах тілесність 

описують у двох категоріях — плоть (матеріальна оболонка) та тіло (складна 

єдність духовного і фізичного). У посланні до Коринтян, апостол Павло говорить 

«тіла ваші є храм Святого Духа, Який живе в вас» (1Кор. 15:44). Врешті-решт 

формується антропологічна модель сприйняття Церкви (і як будівлі, і як 

інституції), в якій архітектурні частини буквально асоціювались із фігурою 

розп’ятого Христа і через це набували особливого символізму. «Мирське 
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богослів’я в монументальному та матеріальному обличчі» — так охарактеризував 

С. Ванеян засадничий принцип християнського зодчества [36, с. 133]. 

Безумовно, подібна сакральна значущість церкви не могла не відобразитись 

у вітчизняному художньому процесі. Парадоксально, але саме процес 

секуляризації, відмежування від релігійного світосприйняття сприяв формуванню 

в останні десятиріччя образу-парадигми Храму. За радянських часів зображення 

церков на тлі певного краєвиду було чи не єдиною легітимізованою темою, хоча б 

опосередковано дотичною до християнського спадку. Це пов’язано із 

цілеспрямованою «девальвацією» церкви як «архітектурної пам’ятки», яка несе 

історичне, а не символічне навантаження. Подібний пейзажний варіант 

трактування аналізованого мотиву залишається поширеним і сьогодні, проте 

зібраний ілюстративний матеріал демонструє появу (а радше — повернення) до 

його глибшого та комплексного осмислення. 

В більшості випадків, коли йдеться не про замальовки з натури, зрушення 

відбуваються не стільки на пластичному, скільки на номінативному рівні: не 

відходячи від достатньо традиційних, усталених художніх прийомів, митці 

означують зв’язок робіт зі сферою метафізичного в їх назвах — «Всевидячий», 

«Світочі істини», тощо. Почасти такий підхід пояснюється певною обережністю та 

непевністю в роботі з релігійними, яка ще зберігається за інерцією після кількох 

поколінь розриву із церковною традицією. 

Частина митців застосовує протилежну творчу стратегію, виявляючи 

сакральний підтекст саме через візуальну складову, при цьому ніяк не вказуючи на 

це у назві або ж нарочито секуляризуючи її. Так, у своєму полотні «Реставрація» 

Михайло Безпальків (1939 р.н.) композиційно співставляє мініатюрну фігуру 

людини, що стоїть на риштуванні, із величною настінною фрескою із зображенням 

Христа-Пантократора [Іл. 4.1.2.1]. Масштабування набуває алегоричного змісту, 

вказуючи на дійсний духовний масштаб постатей в рамках християнського 

універсуму, що відтворює будівля храму. 

Сприйняття Храму як певного топосу, що знаходиться поза часом та, попри 

свою матеріальну природу, не належить до світу профанного, демонструє у своєму 
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циклі «Андріївська церква. Київські горизонти» Ганна Криволап (1971 р.н.) 

[Іл. 4.1.2.2]. Вона вдається до прийому, що добре знаний ще з часів імпресіоністів 

— серії пейзажів однієї місцевості; проте, якщо імпресіоністів цікавила можливість 

зафіксувати в такий спосіб зміни у освітленні, то мисткиня в своїх полотнах 

абсолютно віддаляється від завдань мімезису. Використовуючи динамічну, 

насичену «криволапівську» палітру, вільну манеру письма, вона трансформує чи не 

найбільш впізнаваний краєвид столиці на вібруючий потік кольорів, над яким 

домінує єдина константа — обриси церкви. Завдяки цій візуальній домінанті 

авторський посил резонуює із християнським баченням Храму як твердині. 

В роботах сучасних майстрів Храм майже ніколи не постає як абстрактна 

категорія. Символізм кожної із його складових, майже тілесна цілісність усієї 

структури змушують їх активно звертатись до архітектурної оболонки як 

віддзеркалення сакральної сутності образу. Так, львів’янка Галина Новоженець 

(1961 р.н.) у триптиху «Полудень. Храм» взяла за основу архітектурні плани церков Х–ХІІІ 

ст. (зокрема, Софії Київської), розкриваючи перед глядачем «остов» пам’яток [Іл. 4.1.2.3]. 

Двовимірність та ракурс, що передбачає погляд згори, створюють в роботі ефект 

спостереження, який в комп’ютерних іграх називають «God View» — «Погляд Бога». 

Проте, маємо констатувати, що сам факт заміщення зображення Храму його 

планом є насправді проявом ескапізму, визнанням неможливості подолати 

супротив матерії, її не-ідеальність (у Платонівському сенсі) та втілити через неї 

«ейдос», ідеальну сутність образу. Такий мистецький виклик надихнув скульптора 

Назара Білика (1979 р.н.) на створення в рамках своєї серії «Контрформи» робіт 

«Собор», «Храм», «Дзвінниця» [Іл. 4.1.2.4-4.1.2.6]. Це мінінмалістичні 

контррельєфи з відбитками деталей фасадів церков. Принцип, що лежить в основі 

контрформ — це ідея залучення до скульптури «негативного простору», яку 

висунув в свій час ще Олександр Архипенко. Однак, в синтезі з релігійною 

тематикою, даний принцип набуває особливої знаковості, адже контрформа 

реалізує себе через взаємодію з тим, хто споглядає. Відтак, образ, який 

народжується, є не візуальним, а умоглядним, що, фактично, є одним з базових 

аспектів іконопису. 
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Характерною рисою образів-парадигм є їх семантична багатошаровість, яка 

виявляє себе у взаємодії із контекстом, який пропонується художником. У своєму 

інформаційно-мистецькому проекті «Контрзміна» (1987 р.н.) Сергій Радкевич 

розкриває образ Храму крізь призму соціального — як носія історичної, культурної 

інформації [Іл. 4.1.2.7]. В проект включено сім полотен, на яких живописні лики 

святих поєднанні із фрагментами планів церков, патронами яких вони є. Жодна із 

представлених церков вже не функціонує як храм, тому митець доповнює твори 

таблицями та фотографіями споруд до і після зміни їх призначення. У такий 

концептуалістський манер художник виносить на обговорення питання про 

доцільність, зваженість та відповідальність за ті зміни, що вносяться в нашу 

архітектурну спадщину. 

Як бачимо, різноманіття творчих підходів у зображенні ідеї Храму, що 

означились в останні роки, надає йому ознак «образу-парадигми», що несе в собі 

цілий спектр конотацій — від суто теологічних (Храм як Тіло, Храм як Твердиня) 

до історичних та соціальних. Яскравість і своєрідність його репрезентацій 

пояснюється вкарбованістю у колективну підсвідомість, адже, на відміну від  

традицій, обрядовості, маніфестація ідеології/вірування через архітектуру менше 

трансформується із плином часу та комунікує з нами безпосередньо через тілесне 

сприйняття простору. 

 

4.1.1. Богородична іконографія у формуванні образу-парадигми 

Материнства. Християнська сакральна традиція є багаторівневою складною 

структурою, що базується на цілому комплексі теологічних уявлень; однією з її 

ключових складових є богородичний культ. Він займає вагоме місце в християнстві 

як західного, так і східного обряду. На українських землях поширення вшанування 

Богородиці розпочинається із впровадженням у Х ст. християнства. Його швидка 

популяризація пов’язана із поєднанням образу Богородиці з елементами 

давньослов’янських вірувань, а саме образом Матері-Сирої Землі — Макошliv. 

Макош була наділена хтонічними рисами, що означились й в формуванні 

специфіки богородичного культу. На відміну від його Візантійського та 
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західноєвропейського варіанту, на українських землях межа між сакральним та 

профанним часто стиралася, вплітаючи у образ святої чимало людяних, земних рис. 

О. Чебанюк, коротко характеризуючи таку культурну диференціацію, наголошує 

на тому факті, що «якщо у Візантії Діва Марія була передусім вселенською 

імператрицею, у Західній Європі Мадонна — символ вічної жіночості із закохано-

шанобливим лицарським обожненням, то в Україні вона шанується як Мати 

всерозуміюча, жаліслива, всепрощаюча й милостива» [254, с. 228].  

Подібна варіативність підходів до реперзентації Богородиці пояснюється 

також порівняно малим обсягом інформації про Марію в Євангеліях: короткі згадки 

про неї в святому Письмі доповнюються відомостями з апокрифів, втім, залишаючи 

достатньо багато «лакун», які заповнюються реципієнтом (а точніше ширше — 

суспільством) в залежності від того контексту, в який переміщують образ, часто 

набуваючи фольклорного характеру. 

Відтак, саме Діва Марія в українській культурі стає взірцем жінки-матері, яка 

стає камертоном у життєвих орієнтирах та моделлю ідентичності релігійного 

населення. Детальний аналіз викриває багатогранність Богородиці, що виводить її 

візуальну інтерпретацію на рівень образу-парадигми, що транслює через себе цілу 

низку послань. Марійний культ увібрав у себе ознаки народних вірувань та 

універсальний символізм, ставши вагомим елементом української ідентичності. 

Його вплив настільки потужний, що навіть за умов секуляризованої культури 

сучасні митці продовжують звертатись до Богородичного образу та творчо 

переосмислювати його семантику. Необхідно зазначити, що їх художні 

інтерпретації базуються не виключно на теології, маючи синтетичний характер.  

Наталя Хазіфова зазначає: «Православ’я акцентує в материнстві не стільки 

дію матері, скільки характер відносин; мати — не тільки та, що народжує та 

вигодовує, а та, що охороняє, допомагає, радить, зберігає емоційний контакт”» 

[251, с. 107]. Вітчизняні художники розкривають весь спектр перелічених якостей 

Богородиці.  Зокрема, чільне значне місце займає архетип “Великої Матері”: 

Велика Мати — божество, присутнє у багатьох релігіях світу, що втілює родючість, 

життєдайні сили природи. Даний архетип, попри чітке вказання на зв’язок з 
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жіночим аспектом, виводить сприйняття образу за межі опозиції фемінне-

маскулинне, виводячи на перший план аспект творчого, космогонічного начала.  

В контексті репрезентації Богородиці в українському мистецтві кінця 

ХХ – початку ХХІ ст., цей аспект виявляє себе в підкресленій монументалізації 

зображення та абстрагованості від людських почуттів, які передають величність та 

всеохопність образу. Цей підхід використано в живописних роботах І. Боднара 

«Мати Всесвіту» (1990) та «Мадонна» (1991) митець стилізує елементи 

православного канону, підсилюючи геометризацію форм та виріативність текстур 

[Іл. 4.1.3.1 та 4.1.3.2]. Завдяки таким засобам художньої виразності зображення 

уподібнюються до архаїчних ідолів — безрефлексивних, над-персональних. В той 

самий час, вплив християнської мистецької традиції тут беззаперечний, хоча б у 

маленьких кольорових прямокутниках, якими оздоблена композиція: вони 

зчитуються як імітація смальти з Візантійських мозаїк.  

Поєднання архаїчних та православних впливів стало базою для роботи Івана 

Марчука «Свята Богородиця. Композиція № 458» (1997), де силует Діви ніби 

зітканий з тисяч гілок та стеблин: це Богородиця не небесна, а Богородиця Земна; 

ототожнення сакрального (божественного) та профанного (природного) відсилає 

до синкретизму язичницького світосприйняття [Іл. 4.1.3.3]. Подібний підхід 

віддзеркалює реальну історичну ситуацію становлення християнства на 

українських землях через поєднання догматів віри із місцевими культами, а також 

загальний модус християнскості українців. Вона, на думку А. Колодного, 

«виступала приземленою на вшануванні Ісуса Христа, Богородиці і християнських 

святих, зорієнтованою на помірковану антиклерикальність і вільнодумство, 

прагматичну поліконфесійність і етизовану релігійність» [105, с. 53].   

Говорячи про архетип Матері в психоаналізі, К. Юнг зазначає його 

багатогранність, оскільки він може приймати як суто індивідуальні форми (мати 

конкретної людини), так і колективні, як то певна інституція або навіть країна. 

Зв'язок материнського начала та Топосу — місцевості, яка є визначним чинником 

у формуванні ідентичності людини, відбувається через типову для багатьох 

(зокрема, слов'янських) культур асоціацію жіночого начала із землею як джерелом 
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родючих сил. На етапі формування національної свідомості, стосунки всередині 

родини стають матрицею для вираження ідеї спільноти, набуваючи при цьому 

глибокого персональних конотацій. Ще М. Бердяєв сформулював цю стійку 

асоціативну ланку у фразі «свій народ, своя земля нам милі як обличчя коханої 

жінки» [18, с. 348].   

Даний аспект Топосу-Матері широко презентований в творчості вітчизняних 

майстрів останніх десятиріч. Через їх рефлексію по відношенню до землі, яка їх 

“народила” йде усвідомлення власної ідентичності, зв’язків з історичним та 

культурним пластом. Не випадковими є широкий вжиток словосполучень 

«Матінка-Земля», «Батьківщина-Мати», які, попри своє радянізоване звучання, 

продовжують значною мірою формувати візуальні формули трактування образу 

рідної землі. Цей архетип містить у собі драматичну дуальність, поєднуючи мотиви 

життя та смерті. Особливо цей конфлікт відчутний у сюжеті «Чорнобильської 

Мадонни», про який ми вже згадували раніше, говорячи про В. Баклицького (див. 

п. 2.2). Не меншою напругою вирізняється й полотно Івана Марчука, створене в 

1989 в авторській манері «пльотанізму», що і «Свята Богородиця. Композиція № 

458» [Іл. 4.1.3.10]. Однак, якщо остання вирізнялася піднесеністю настрою, то в 

«Чорнобильській Мадонні» він, цілком логічно, змінюється мінорністю палітри, 

що більше відповідає трагічності тематики. Абстрактні тонкі кольорові лінії 

майстер замінює на переплетіння хрестів, замінюючи лик Богородиці на маску.  

Вихолощуючи життєве начало зображення, митець відтворює ту пустку в 

фізичному, культурному та соціальному плані, яка виникла після подій 26 квітня 

1986 року. Звернення до іконописних алюзій в роботі Марчука доречне не тільки з 

точки зору охоронної символіки Марійних» образів, а також з позицій іконописної 

логіки. Як зазначив французький філософ Ф. Лемаршанд, розмислюючи над 

феноменом Чорнобиля як культурним концептом, «У першу чергу, радіацію  

неможливо побачити, вона без запаху, і від неї немає порятунку (принаймні зараз) 

і, оскільки вона вислизає від нас у будь-якому розумінні, то може бути тільки 

символізована чи позначена, тобто представлена як невидима присутність» [126, 

с. 372]. Означення ж “символізована” та «представлена як невидима присутність» 
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повністю співпадають з сутністю іконописної логіки, дозволяючи живописцеві 

отримати цілісний ефект від роботи. В періоди кризи репрезентації, яка виникла на 

зламі тисячоліть, саме архетипове стає тим ключем, який дозволяє знаходити 

нелінійні шляхи розмови про явище, масштаб якого став настільки неохопним для 

глобального суспільства, що представляти його можна лише у вигляді максимально 

очищених від літературності особистісних наративів. 

Необхідно сказати, що в контексті відтворення архетипу Топосу-Матері, 

звернення до трагічних сторінок української історії не є систематичним. 

Здебільшого автори концентруються на його буквальній репрезентації через 

численні етнічні мотиви. Традиція фольклоризованих, «сільських Мадонн», як вже 

зазначалося в попередніх розділах (див. пункт 2.2), має свою історичну тяглість. Як 

правило, подібні твори своїми художніми засобами відсилають до народного 

мистецтва із його декоративізмом, яскравістю палітри та орнаментальною 

ритмікою компонування елементів. В якості прикладу можна навести живописну 

серію майстрині з Тернополю Олесі Гудими (1980 р.н.) «Українські Мадонни» 

(2018) чи «Гуцульська Мадонна» (2016) Катерини Білетіної (1977 р.н.) з Одеси 

[Іл. 4.1.3.5, 4.1.3.6]. Обидві авторки зображують українських жінок в традиційному 

вбранні, часто з немовлятами, іноді додаючи елементи з іконопису (як то німб). 

Принциповим для них є саме означення приналежності до українського локусу 

через вбрання та назву картин. Цікаво, що серед географічних найменувань 

зустрічаються переважно два вже згадані вище формулювання — «Українська 

Мадонна», «Гуцульська Мадонна» та «Карпатська Мадонна» (однойменне полотно 

Ігоря Панейка, 1957 р.н.) [Іл. 4.1.3.7].  Практично, за деякими виключеннями, як 

то «Радванська Мадонна» (2006)  Олега Гораля (1943–2009) відсутні топоніми 

інших територій [Іл. 4.1.3.8]. 

Згадані роботи звертаються до проблем формування національної 

ідентичності крізь призму образу-парадигми Матері. Усталеність підходів, що були 

використані майстрами, перетворює роботи на своєрідні риторичні формули, 

майже емблематичні за своїм характером та певною мірою наближені прямотою 

втілення ідеї до плакату. 
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Куди більшим різноманіттям засобів виразності відрізняються твори, 

присвячені материнству як такому. Деякі з них продовжують використовувати 

живописну логіку полотен попереднього типу (Топос-Мати), обмежуючись лише 

низкою сюжетних та пластичних кліше, що миттєво дозволяють глядачеві 

декодувати авторський задум. В той самий час, інша група художників 

експериментує з можливостями репрезентації (на противагу презентації): якщо 

презентація в нас є безпосереднім відображенням об’єкту, то репрезентація 

опосередковує його сприйняття через означаючі — символи, знаки, тощо. В якості 

означаючих можуть виступати й візуальні складові образу (колір, ритм, пропорції, 

лінії і т.д.), деконструкція та синтез яких створюють нові семантичні «поверхи» та, 

відповідно, ускладнюють рецепцію твору. 

Івано-Франківський митець Михайло Тимчук часто звертається у своїх 

яскраво декоративних темперних роботах до образу Богородиці, переносячи її 

типові риси (молитовні положення рук, мафорій) на більш повсякденні сюжети — 

«Годувальниця», «Материнство» [Іл. 4.1.3.9, 4.1.3.10]. В них спроба реалістичного 

трактування деталей фігур, що властива радше католицькому мистецтву, ніж 

православному, створює контраст з пласкісністю орнаментованого тла. В подібних 

роботах широко відтворюються всі якості, що пов'язуються зі статусом матері. На 

думку літературознавця С. Бартіш, християнство сформувало стійкий зв'язок між 

материнством та Богородицею: Марія — «заступниця за грішників і сиріт, ідеал 

жіночої краси і грації, чистоти, ніжності, ідеальне втілення материнства. З цим 

образом асоціюються такі жіночі якості, як материнська турбота і співчуття, дар 

милостивості, все, що вирізняється добротою і ніжністю» [13, c. 193-194]. 

Відмітимо, що більшість живописних образів материнства оспівують ці риси як раз 

в традиційному ключі, що спирається на мімезис, і в них приділена особлива увага, 

в першу чергу, життєподібності відтворення зовнішності, яка має нести в собі 

свідчення усіх перелічених чеснот. Твори такого типу несуть в собі 

моралізаторськи-надихаючий імпульс, через естетичні категорії формуючи 

декларуючи етичні стандарти. 
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На противагу методу М. Тимчука, що не відходить від мімезису як керівного 

принципу, один з корифеїв українського живопису кінця ХХ ст.  Марко Гейко на 

полотні «Материнство» (2001) створює напівабстрактну композицію [Іл. 4.1.3.11]. 

Виразно текстуровані великі кольорові маси окреслені неоднорідним контуром, що 

робить все зображення схожим на вітраж — технікою, що в значній мірі 

асоціюється з сакральною архітектурою. Попри стриманість аранжування форм, в 

них відчутно пульсуючий експресіоністичний нерв. Вагомість фарбового шару дає 

потужне екзистенційне переживання буття-у-миті, до якого так само прагне і 

сакральне мистецтво. Як описує доробок митця О. Лагутенко, «світ його робіт 

виникає на пограниччі матеріяльного та імматеріяльного» [121]. І завдяки цьому 

межовому статусу вся композиція тут отримує і естетичну, і символічну 

монументальність, сприймаючись як образ Діви Марії без прямих на це вказівок. 

Поряд з цим, образ-парадигма Материнства виступає як матеріал для 

роздумів не лише про сакральне, а й про гендерну проблематику. Зокрема, проект 

Олесі Трофименко «Хрестоматійне» (2007), в якому поєднано живопис та 

вишивку, використовує класичні зображення жінки з дитям, аби наголосити на 

парадоксі, що тисячоліттями подібні образи (зокрема, Марії), створювалися майже 

виключно чоловікам, а отже інтерпретувались через маскулінну оптику 

[Іл. 4.1.3.12]. Робота вводиться в феміністичний дискурс також і через 

використання в ній техніки, що традиційно не відноситься до високого мистецтва 

та вважається частиною хатніх ремесел — вишивка. Вперше до протиставлення 

високого мистецтва (чоловічого) та ремесел (жіночого) вдалась американка Джуді 

Чикаго (1939 р.н.) у своїй інсталяції «Звана вечеря», що складалася з банкетних 

столів для 39 найвидатніших жінок в історії; столи були сервіровані виготовленими 

вручну тарілками та серветками з фемінною символікою — текстилем та розписом 

порцеляни, що маргіналізувалися як «жіночі мистецтва». Так само і О. Трофименко 

через матеріал провокує на аналіз різниці сприйняття одного й того ж зображення, 

виконаного олійними фарбами та шитвом, демонструючи затіненість присутності 

жінок в мистецькому полі та визначеність їх репрезентації «чоловічим поглядом»lv. 
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Цілком логічно, що образ-парадигма Материнства часто виступає 

уособленням тих рис, що приписуються жіночій статі та, відповідно, чеснот, 

більшість з яких вже були перелічені при аналізі живопису М. Тимчука. 

Неконвенціональність вибору медіуму сприяє зміщенню акцентів з гендерного 

аспекту образу на його шляхи його художнього втілення. Акцент на матеріальній 

складовій твору завдяки граничній визначеності та конкретності матерії, яка не 

залишає простору для полісемантичності, активує не-раціоналізовані та соціально 

нерегламентовані шари сприйняття, що базуються на психофізіологічних 

універсаліях. В такий спосіб образ підштовхується до трансценденції, виходить за 

межі гендерного дуалізму. Прикладом, що наочно ілюструє розширення 

материнського образу до символу, що набуває ознак нумінозного, за рахунок 

використання нетрадиційних материіалів, є робота Анни Валієвої (1984 р.н.) 

«Мадонна з немовлям» (2015) [Іл. 4.1.3.13]. Виконане з сінтепону та емалі, ніби 

напівстерте чорно-біле зображення лише натякає на силуети жінки та дитини; воно 

позбавлене усіх тих деталей, що, зазвичай, слугують емоційними триггерами та 

«олюднюють» зображення Мадонн – погляд матері на сина, жести, посмішки, 

дитяча зовнішність, що викликає замилування. За рахунок цього ми сприймаємо не 

стільки сюжет, скільки фізичну реальність роботи, що наближує її до 

нефігуративного мистецтва, хоча фігура (як постать, персонаж) в ній невилучно 

присутня, в першу чергу, через назву роботи. 

Зтертість, незавершеність – це пластичні мотиви, що типові для творчості 

А. Валієвої. Авторка цікавиться потенціалом візуального мистецтва до вираження 

темпорального виміру буття та феномену пам’яті, які презентуються за допомогою 

цих мотивів. Водночас, вони слугують для вираження інших концепцій, що знов 

змикаються з архетиповими аспектами образу-парадигми материнства, як то 

родючість, вітальні сили. Мати як джерело життя постає в полотні «Мати з 

дитиною» (2017): дитина на її руках ніби набуває видимості, годуючись 

материнським молоком [Іл. 4.1.3.14]. Якщо в першій роботі ми мали справу з 

мотивом «зникання», то в даному творі відбувається інверсія та він стає втіленням 

ідеї «проявлення» немовля, оформлення і фізичного і духовного. Щоправда, поряд 
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з цим чітко проступає думка, що проходить це оформлення лише за рахунок сил 

іншого, оскільки тіло самої матері буквально розчиняється в оточенні, повертаючи 

нас до однієї з базових якостей, що знаходять своє вираження через образ-

парадигму материнства. 

Аналіз низки робіт сучасних українських майстрів, в яких постає образ-парадигма 

материнства дозволяє стверджувати його комплексність. Глибоко зав’язаний на 

національній культурній спадщині, в якій акумульовано і язичницький, і християнський 

шари, він одночасно є синтезом усіх стереотипних жіночих якостей, носієм яких для 

християнського світу є Діва Марія. Отож, природно, елементи її іконографії (як 

православної, так і католицької) стають центральними для художнього рішення робіт, 

присвячених цьому образу-парадигмі. 
 

 
 

4.2. Християнське сприйняття трансцендентності “божественного” у творах 

нефігуративного мистецтва 

 

Процеси глобальної культури останніх десятиріч дозволяють говорити про 

реактуалізацію концепції сакрального в царині мистецтва: творці починають 

активно апелювати в своїх роботах до проблем духовності, релігійних мотивів, 

сюжетів та образів, зокрема до християнських. Вагому роль в їх інтерпретації цього 

кола питань зіграли традиційні установки християнського мистецтва.  

Християнська богословська естетика базується на декількох 

взаємопов’язаних ключових настановах. Перша з них – доктрина 

трансцендентності Бога, яка підкреслює його існування поза межами емпіричного 

досвіду. У посланні до римлян апостола Павла зустрічаємо наступну фразу, яка 

ілюструє християнське сприйняття стосунків між Творцем та людиною: «А ти хто, 

чоловiче, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже творiння своєму творце-вi: «Hавiщо 

ти мене так зробив?» Хiба не має влади гончар над глиною…» (Рим 9:20-24). 
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З даної позиції витікають наступні нюанси, важливі для розуміння 

богословської естетики. В аналізі візуалізації теологічних концепцій необхідно 

враховувати її розподіл на апофатичне та катафатичне богослов’я. Катафатичне 

теологія (позитивна, від грец. kataphatikos — ствердний) — це напрямок у 

теологічних вченнях , що спираються на ідею пізнаваності Творця через пізнання 

його творінь. Один з провідних ранньохристиянських філософів Діонісій Ареопагіт 

зазначив необхідність символа як провідника у сферу неосяжного, говорячи про 

«споріднені образи» [8]. 

Споріднені образи використовують сукупність ідеалізованих характеристик 

та якостей певних предметів та явищ, які виокремлюються раціонально. Завдяки 

інтелектуальній інтуїції створюються архетипи, але ці архетипи презентуються 

через чуттєвість матеріального світу. Проте, виходячи з доктрини трансцедентності 

Бога, саме в ньому зосереджений найвищий ступінь краси. Жак Марітен визнавав 

Творця як найголовніше джерело краси: «Він прекрасний до крайності, тому що в 

ідеальній простої єдності Його природи існує в надвідмінному вигляді джерело 

всієї краси» [138, c. 131] Чуттєвий же рівень краси є найнижчим й не може 

слугувати для опису сфери сакрального. Саме на цю концепцію спирається 

апофатичне («негативне») богослов’я, яке стверджує неосяжність Бога та, відповідно, 

неможливість репрезентації уявлень про нього в термінах позитивного знання. А відтак лише 

одкровення може бути єдиним шляхом для осягнення Творця. Божественна досконалість 

перевершує людські уявлення про досконалість. Тож необхідно використовувати так званні 

«неспоріднені образи», орієнтовані на глибинні, підсвідомі рівні людської психіки. Їх метою 

є концентрація людини на духовній сутності речей.  

Дане сприйняття співвідношення символу та образу коріниться ще в 

давньогрецькій філософії, зокрема у неоплатонізмі. Платон та його послідовники 

пропонують поняття нематеріальної душі та існування потойбічного світу. На цей 

генезис вказує у своїй публікації Ален Безансон: дослідник виділяє дві центральні 

тенденції у ставленні між символом та образом. Перша, яку автор називає 

іконолатрія, є, фактично, проявом катафатичного богослов’я, визнаючи 

можливість створення символічного еквіваленту трансцендентної складової 
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Універсуму. Паралельно з цим існує інший, іконокластичний, підхід, який 

заперечує можливість антропоморфічної іконографії як візуалізації божественного 

образу. За виразом Ж. Лакана, «картина не змагається з зовнішнім виглядом речей, 

вона змагається з тим, що Платон за цією зовнішністю вбачав — те, що він називав 

Ідеєю» [312, с. 13]. Візантійська іконографія стала своєрідною «золотою серединою», 

що поєднує дві теологічні задачі — дистанціювання від мімезису та, разом з тим, 

потреба візуальної комунікації як неодмінної складової будь-якого культу. 

Задачею ікони є подолання дистанції між видимим та невидими «Іншим» — 

першообразом, оригіналом. Загальновідомим є той факт, що вироблені задля цієї 

мети прийоми в ХХ ст. успішно були адаптовані митцями-авангардистами, на що 

вказують численні дослідження (Камілла Грей, Ален Безансон та інш.). Проте, 

йдеться не просто про пошуки інструментарію, який задовольнив би тяжіння до 

архаїзації та примітиву, що властиве тій епосі. Нефігуративне мистецтво, на думку 

А. Безансона, було логічною реакцією на десакралізацію дійсності: методом a 

contrario, через звернення до найобєктивнішої реальності (матерії як такої), митці 

прагнули вийти за її межіlvi [16, с. 381]. 

Нефігуративісти, як К. Малевич та В. Кандинський, сприймали 

трансцендентний світ як таку саму реальність, що й світ фізичний. А оскільки 

трансцендентність виявляє себе лише у свідомості людини, то мистецтво, що його 

відображає, саме по собі є трансцендентним. Зокрема, Е. Гуссерль, аналізуючи 

зв'язок мистецтва та зовнішнього світу, фокусується на співвідношенні зображення 

та зображення-об’єкту. Так, рама картини не просто відділяє саму картину від 

оточуючого простору. Вона створює кордони: кордони між двома вимірами — 

виміром реальним, або Lebenswelt (життєвий світ) та виміром твору мистецтва. На 

рівні символічного сприйняття ця розділеність упору і демонструє 

трансцендентний характер твору мистецтва та, зокрема, його змісту. У вже 

згаданому есе Е. Гуссерль написав: «Ми дивимось через раму, ніби через вікно, в 

простір зображення, в реальність зображення» [308, c. 50]. 

Майстри абстрактного живопису реалізували цей підхід у своїх роботах, 

прагнучи дати глядачеві можливість «увійти» у простір картини. Прагнучи до 
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відтворення на полотні модель частини Космосу, нефігуративісти тяжіють 

здебільшого до великих форматів. Однак, при цьому, попри лаконічність візуальної 

логіки, що типова для масштабних творів, їх підхід вирізняється великою 

нюансованістю. Це дозволяє буквально зіткнути хронотопи роботи та глядача, 

буквально зменшуючи масштаб останнього. Наприклад, Марк Ротко на питання, яка 

має бути відстань між твором та глядачем, відповів «18 дюймів» [288, c. 112]. А 

сучасник М. Ротко, Барнетт Ньюман, що також наполягав на зменшенні дистанції 

споглядання твору, аби картина займала усе поле зору, стверджував, що «споглядання 

стало перебуванням із зображенням, розділенням його присутності» [290, 63].  

Ця схема взаємодії між публікою та роботою до певної міри нагадує 

православну ікону: для П. Флоренського храмова літургія та ікона як її вагома 

складова не просто є віддзеркаленням абсолютної реальності, але є її містичним 

втіленням; невипадково дослідник говорить про ікону як про «вікно» до світу 

істинних речей [244]. Саме тому майстри сакрального живопису ніби 

«розмикають» простір зображення за рахунок зворотної перспективи. Флоренський 

вказує на те, що зворотня перспектива — це глибокого теософський елемент, який 

проявляє сутність речей та звільняє їх від ілюзіонізму «здавання» [244, с. 175-282]. 

Подібно до іконописця, говорячи про трансцендентне, практик нефігуративного 

живопису також прагне максимальної об'єктивності та конкретності зображення, й 

саме тому він звертається до єдиної нам даної дійсності — фізичної дійсності 

матерії (фарби, поверхні, кольору). З цієї точки зору, абстрактне мистецтво сягає 

чи не найвищого ступеню реалізму. 

В українському мистецтві 1990-х рр. ключовим угрупованням 

нефігуративної царини, яке сповідувало «чистий» живопис, був «Живописний 

заповідник». Він сформувався у перехідний період, коли ще тривала боротьба із 

відлуннями соцреалізму, й, одночасно, стрімко розвивалися нові постмодерністські 

тенденції (медіа-арт, інсталяції). Його головними представниками були М. Гейко, 

Ол. Животков, Ан. Криволап, М. Кривенко, Т. Сільваші, які прагнули синтезувати 

традиції світового та вітчизняного авангарду ХХ ст. 
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Інтелектуальне осягнення тексту Священного в роботах цих авторів межує із 

його чуттєвим проживанням. Тепер матеріал, а не саме зображення, стає 

транслятором відчуття трансцендентного, що, фактично, перегукується з 

концептуальними підвалинами іконопису. Однією з головних ідей іконопису є 

думка про те, що ікона не просто створюється майстром, а «дається» людям через 

нього, є богонатхненною. Для цього іконописцю необхідно досягнути певного стану, 

відповідного настрою. «Відлуння» цієї думки вже по відношенню до живопису знаходимо у 

маніфесті учасників групи. Автор тексту маніфесту, Т. Сільваші, вважає, що «акт живопису 

вимагає того, щоб живописець виходив із глибин свого незнання, з точки пустоти, з чистоти… 

із сутнісного браку самого себе, підкоряючись природі мови живопису, матеріалу. Живопис 

сам себе пише, живописець лише підкоряється його волі, веде з ним діалог, резонуючи у 

відповідь» [357, c. 2]. 

Митцем, що втілює ці слова у  творчості, є Олександр Животков (1964 р.н.). 

Він належить до того покоління митців 1990-х рр., що ламали канони, протидіючи 

вульгаризації мистецтва. В основі його мистецького світобачення лежить не просто 

усвідомлення пріоритету його естетичного призначення, але й сакралізація 

творчого процесу, що підкріплюється апріорно позитивним ставленням до 

оточуючого світу. 

Іоанн Дамаскін твердив, що сутність ікони є втілення невидимого та такого, 

що немає фігури, але тілесно зображеного, через «нашу слабкість розуміння як 

Бога, так і Янголів»lvii. Канони, вироблені задля реалізації цієї ідеї, сприймаються 

О. Животковим не як певний обмежувальний фактор, а як спосіб духовної 

самоорганізації. Саме тому він встановлює власний «канон», в рамках якого 

працює. Перш за все, тут слід говорити про колористичний аскетизм — митець 

відмовляється від різнобарв’я на користь роботи із модуляціями переважно 

чорного та білого кольорів, які дають його образам особливу флуоресцентність. 

Інтерпретація релігійних мотивів у творчості О. Животкова характеризується 

тотальним домінуванням матеріалу та відходом від фігуративу. У одному зі своїх 

інтерв’ю художник якось наголосив: «Як людина християнської культури, я люблю 

образи, особливо народні українські, їхню чарівну безпосередність, хоча канонічна ікона 
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візантійсько-російської традиції багато важить для мого виховання. Зараз я сприймаю 

образ у двох його сутностях: як духовну субстанцію, крім того — як ритуальну річ, якої 

завжди хотілося б торкнутися, потримати її в руках. Це заборонено в Храмі та музеї, але 

можливо вдома. Від цих дотиків маєш особливу насолоду. Образ як річ мас вагу, об’єм. 

Іконна дошка мас особливий запах, їй властивий "колір століть" » [182, с. 28]. Це 

глибокого особистісне, «тактильне» переживання християнської символіки та 

біблійних історій автор і реалізує у своїх роботах. Особливо активно О. Животков 

звертався до означеного кола проблем на початку 1990-х рр., створивши серію 

напівабстрактних полотен «Розп’яття» та низку самостійних абстракцій, серед яких 

— «Дівчина з розп’яттям» (1992) [Іл. 4.2.1, 4.2.2]. 

Попри відсутність будь-яких конкретних образів, дане полотно не полишене 

образності як певної якості, продукту глядацької рефлексії, що формується під 

впливом безлічі візуальних нюансів — пропорцій картини, потужності фарбового 

шару та ритміки розміщення кольорових мас, їх проривів одна в одну. Елемент 

образності несе у собі і колористична гама, проте його сприйняття та трактування 

на емотивному рівні настільки суб'єктивні, що він зчитується лише у поєднанні з 

назвою твору. Єдиним фрагментом, який пов'язує її з власним найменуванням, є 

зображення хреста у верхньому лівому куті. 

Фактично, для мистця першочерговими стають якості роботи як певного 

фізичного об’єкту, що несе у собі відбиток авторського стану під час створення, 

роботи як певного продукту, оболонки, яку наповнює спостерігач. Парадоксальним 

є те, що попри відсунення змістовного насичення на другий план, воно не втрачає 

своєї ваги й набуває характеристик сакральних предметів, осягнення які можливе 

лише за умов сприйняття на підсвідомому рівні, без раціоналістичного аналізу. 

Підсиленого відчуття живописної поверхні автор досягає у іншому полотні 

на релігійну тему — «Марія» (1992-1994 рр.) [Іл. 4.2.3]. Як стає очевидним з назви, 

автор звертається до образу Богородиці. На відміну від попереднього твору, де не 

було жодного натяку на антропоморфні форми, цього разу живописець за 

допомогою продряпування ліній по суцільному золотавому шару фарби дає сильно 

стилізовані обриси оплічного жіночого зображення. 
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Майстер філігранно володіє фактурою, варіюючи її від «спокійного» 

гладкого покриття до «збуреної» шорсткості та подряпин. Композиційним та 

змістовим центром картини є хрест, що ніби викарбуваний у живописній товщі. 

Задля додаткової концентрації уваги на цій фігурі, автор підкреслює її мазками 

червоного кольору, що одночасно мають символічне значення, відсилаючи до 

християнської ідеї жертовноcті та смерті Христа за гріхи людства. Тож 

О. Животков знаходить тонкий баланс на межі між образним та візуальним. 

Іншим прикладом композиції, що наштовхує на виразні паралелі із 

православною іконою (а саме з іконографічною схемою «Христос у славі»), є 

«У славі» (2001) Миколи Малишка (1938 р.н.) [Іл. 4.2.4]. Художник зображує в 

центрі полотна на золотисто-жовтому тлі лише сяючу сферу, що ніби відривається 

від іншого сяйва, яке видніється внизу композиції. Ця сфера є втіленням ідеї 

П. Фаворського світла. Його природа є неосяжною, тож живописець зображує лише 

сяйво як її прояв. На відміну від О. Животкова, який зробив фактуру одним із 

головних засобів виразності у своїх роботах, М. Малишко не приділяє їй такої 

уваги. Митець намагається якомога сильніше абстрагуватися від матеріального, 

створити реальні відчуття світлоностності зображення. У цьому прагненні до 

символічності, метафізичності пластичної мови, підпорядкованості форми ідеї 

митець наближається до підмурків православного живопису. Знаковим з цієї точки 

зору є матеріал, яким послуговується автор у написанні твору, адже темперні фарби 

спрадавна використовувалися у іконописі. 

Марі-Жозе Мондзен у своїй роботі «Образ, ікона, економія: візантійські 

джерела сучасної зображальності» аналізує крізь призму Аристотелівської 

філософії численні джерела до-іконоборчого та іконоборчого періоду. В ході своїх 

роздумів щодо візуалізації ідеї кенозису, дослідниця порівнює його із самим 

іконописом, адже трансцендентне має «умалити» себе, свою повноту, аби втілитись 

у матерії: «Відсутність Бога в серці ікони має розумітись в контексті подвійної 

міметичної артикуляції Христа: пустота кенозисуlviii стала пустотою чуттєвих форм, 

а потім люмінісцентним сяйвом матеріальної оболонки <...> Ікона Христа 

звільнена від його тілесної та реальної присутності — в цьому вона радикально 
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відрізняється від євхаристії — але сповнена її відсутності, яка слідами, що залишає, 

та нестачею, яку втілює, створює саму сутність видимого» [314, c. 94]. Тож, від 

самого початку митець заперечує можливість логічного тлумачення тієї світлотної пустотності, 

даючи лише через споглядання можливість долучитися до процесу переживання творення 

роботи, стати глядачеві дзеркалом, в якому віддзеркалюється ця люмінесценція. 

Кардинально іншу, куди більш театрально-драматичну, версію сприйняття 

сакральних тем пропонує харківський майстер Валерій Бондар (1956-2012). Як 

митець він представляє хвилю продовжувачів традицій національного модернізму. 

Основою для його твору «Праведний Іов» (2006), що написана темперою та 

олійними фарбами, стало не звичне полотно або дошка, або скло [Іл. 4.2.5]. 

Традиція малювання на склі має давнє походження: зародившись в XVIII ст. у 

центральній Європі (Баварія, Чехія), вона поширилась в ХІХ ст. українських 

землях, а конкретніше — на Буковині та Гуцульщині. Окрім жанрових картинок, 

якими оздоблювали помешкання, у цій техніці виконували й ікони [156]. Проте, 

окрім матеріалів, художник нічого більше не «позичає» у майстрів цього виду 

народного мистецтва — він залишається вірний своїй самобутності. Поет і арт-

критик І. Бондар-Терещенко у статті на спомин В. Бондаря (як його звали друзі) так 

охарактеризував його творчі позиції: «авангард в особі Валера Бондаря як 

безперечного продовжувача відповідних традицій 1910–20-х рр. декларує 

створення приватної мови, власного жесту, персонального андеґраунду, які завжди 

протистоять офіціозу» [341]. Життя та вдача сама підштовхувала його до нелегких 

шляхів пошуку та відстоювання власної візії. 

Конфлікт — ось те, що складає сутність мистецької особистості автора і, як 

наслідок, зображальної манери. Саме звідси береться любов до перерваних, 

«нервових», ламаних ліній, білих штрихів, які ми бачимо у «Праведнику Іові». Та 

цей пізнаваний почерк був знайдений В. Бондарем в своїх графічних пошуках, й 

перенесений в живописні роботи: «Лінія Бондаря з відчаєм та болем б’ється об 

площину аркуша, ніби об перешкоду. <…> Внутрішнє сум’яття, душевний озноб, 

викликаючи пензель до спонтанного й динамічного руху, залишають на аркуші 

драматичні сліди непевності у тривкості світу» [341]. Потужний колорит, в якому 
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кожна фарба стає транслятором емоційної напруги, бере свої витоки у німецькому 

експресіонізмі. Як і представники цієї течії, увагу харків’янина привертають 

життєві епізоди зламу, боротьби, що дають найбільшу динаміку в композиції. Тому 

християнські сюжети, що сакралізують страждання, ще з’являються в його творах 

ще від кінця 1980-х рр. Їх презентація майже не змінюється протягом двох 

десятиріч: картина «Гетсиманський сад» (1989), виконана так само на склі, 

аналогічна за своїми стилістичними якостями до «Праведного Іова» [Іл. 4.2.6]. 

В історії старозавітного праведника В. Бондар прагне показати не 

благочестиве терпіння, уособленням якого став Іов, а саме момент страждання, 

випробувань, крізь які йому довелося пройти. Задля цього він бере насичені, 

вогняні кольори (червоний, помаранчевий, відтінки жовтого), які відтіняє 

холодними акцентами синього. Видовжений горизонтальний формат «затискає» їх, 

даючи навіть глядачу на фізичному рівні відчути дискомфорт. 

Роботи українських нефігуративістів, дотичні до біблійної тематики, 

ілюструють лінію в сучасному українському мистецтві, визначною рисою якої є 

постійне прагнення до національної самоідентифікації, критичне ставлення до 

глобалізаційних процесів. О. Петрова відмітила, що вже перші представники 

вітчизняного постмодерну використовували «національно-архетипове з метою 

створення іноваційного» [177, с. 13]. Цей вітчизняний варіант «деконструкції» стає 

не просто колажем мотивів-сюжетів-атрибутів, а через відкидання ratio творчості 

виводить художника на рівень діалогу з етносферою.  

Саме з цього ракурсу найдоцільніше розглядати доробок Галини 

Новоженець, оскільки він має достатньо спільного із установами, 

маніфестованими представниками «Живописного Заповідника», адже для 

«філософії» робіт автор чи не першочерговим стає саме колір: перевага надається 

стриманій гамі (основна «тріада» — червоний, вохра, золотий), локальній манері 

нанесення фарби. Принципова двовимірність, площинність композицій є 

результатом осмислення візантійського канону та його реалізації в українському 

малярстві. Її художній метод О. Голубець охарактеризував як «матеріалізовану 

поезію» [350, с. 4]. Дійсно, усі елементи на полотнах майстра формують образну 
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цілісність, що за своєю суттю нагадує нестійку матерію пам’яті. Це спроба 

живописної фіксації Платонівської «ноеми» (усвідомленної ідеї — «ейдосу»). Вона 

постійно являє себе в нових ракурсах й спонукає до опрацювання тем циклами, 

серіями, групами (триптихи, диптихи). 

У диптиху «Дванадцять» (2006) мисткиня числовою символікою, що 

міститься у самій його назві, «натякає» на постаті найближчих учнів Ісуса Христа 

[Іл. 4.2.7]. Як і В. Ананян, про якого йшлося раніше, задля більш чіткої 

ідентифікації, вона обирає сформоване в межах раннього християнства алегоричне 

порівняння апостолів з рибами: на одній з картин, на сірому тлі умовно зображені 

дванадцять червоних риб. Інша ж частина диптиху– більш умовна й не викликає 

конкретних образних асоціацій, але, як і в першому випадку, задіє три кольори: сірий як 

основний, та акценти білого й червоного. З огляду на те, що мова йде саме про апостолів, 

то можемо припустити, що друга робота зображує сцену «Тайної вечері», й червоний 

може тут символізувати вино, яким було здійснене перше причастя. 

Як зазначає Н. Мархайчук, великий вплив на більшість вітчизняних 

художників-ненаративістів 1990-х рр. мали далекосхідні традиції: «з комплексу 

загальних аспектів далекосхідного мистецтва (а саме дзенського), в творчому 

методі ненаративності особливо виразно проступають мотиви «пустотної 

свідомості», «просвітлення», «духовного заспокоєння» тощо» [143, с. 13]. Хоча, 

безумовно, роботи Г. Новоженець підпадає під означення не «ненаративного», а 

«нефігуративного» мистецтва, проте й в них відчутний вплив естетики 

буддистського сакрального мистецтва. Сутність останнього, на нашу думку, 

влучно окреслив Т. Буркхардт, при описі ікон однієї зі шкіл буддизму — школи 

«малої колісниці» — хінаяни. Він відмітив, що «ікона хінаяни може бути зведена 

до формули надзвичайної простоти та помірності, як ніби вона була обмежена 

вузькою областю, що лежить на півшляху між образом та не-образом, між 

іконопочитанням та іконоборством. Її нескінчена повторюваність, видимо, близька 

до безтурботно-спокійної та величавої монотонності сутр» [27, с. 163]. Саме ці 

слова як найточніше описують формальну мову полотен живописця. 
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Прозора ритміка сполучень геометричних форм, яку ми бачимо на диптиху 

«Білий обрус» (2007), надає композиції монументальності й споріднює з 

церковним мистецтвом [Іл. 4.2.8]. «Убрус» — це один з двох типів іконографії 

«Спасу нерукотворного», коли лік Спасителя зображують на фоні світлого 

рушника. Побачивши художника, що марно намагався намалювати його портрет 

для едесського царя Авгаря Чорного, Христос отер обличчя цим рушником, на 

якому залишився його лик, та відправив його до Едесси з апостолом Фадеєм. 

Обидві роботи, що складають диптих — квадратні за форматом. В обох випадках, 

на сірому тлі (ідентичному до кольору в диптиху «Дванадцять») авторка пише 

білий прямокутник. На одному полотні вона горизонтально розміщує на білому 

прямокутнику кілька маленьких золотистих квадратів, на іншому — одним, 

розташований по центру. В такий спосіб умовно передається тканина рушника та 

нерукотворний образ, натягнуті на мотузках. Мотузки так само умовно зображені 

рельєфними видовженими смужками із трьома зубцями на кінцях, звернених до 

центру. Тож перед нами виникає своєрідна «формула», безособова та схематична, 

але сповнена специфічного релігійно-естетичного переживання. Це переживання 

вже з початку Нового Часу поступово заповнює в культурі порожню (внаслідок 

руйнування певних релігійних догматів) нішу, й схоже на Кантівську категорію 

«величного». Рудольф Отто на початку ХХ ст. вивів для його означення термін 

нумінозне, який запозичив К. Юнг та описав наступним чином: «Це «щось» 

здається нам дивним й водночас таким близьким; невід’ємним від нас то й в той 

самий час незнайомим» [310, c. 237]. 

Вихідною точкою у візуалізації категорії трансцендентного у 

нефігуративному мистецтві України 1990–2000-х рр. стає позичене з модернізму 

відчуття іманентності живопису (живопис як Абсолют). Очищений та ізольований 

від міметичних зв'язків з Lebenswelt Едмунда Гуссерля, він проявляє себе як 

альтернативна реальність. Абсолютизація художнього матеріалу (фактури, 

кольору) підштовхують українських майстрів використовувати абстракцію як 

інструментарій в розмові про духовне, адже саме вона дозволяє уникнути 
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симулякрів та подолати «раціо», що стають на перепоні до трансцендентної 

свідомості. 

Розглянуте в даному підрозділі коло робіт на християнську тематику 

спирається на теософське підґрунтя іконописної естетики. Але якщо остання мала 

жорстко канонізований характер, то сучасні митці тяжіють до суб’єктивності 

візуальної мови, яка б дозволила репрезентувати особистісний рівень осмислення 

відносин з християнським егрегором. 

 

 

4.3. Християнська візуальна традиція в сучасних арт-практиках 

українських митців 

 

 

4.3.3. Ідея сакрального простору як елемент сучасних арт-практик. Перша 

декада ХХІ ст. засвідчила, що ми вступаємо в період чергового «релігійного 

відродження»: спраглі за життєствердною, вітальною енергією, яку несе 

Сакральне, сучасні художники все частіше звертаються до власної духовної 

спадщини, зокрема, до християнських традицій. Показовим є той факт, що інтерес 

до останніх охопив не тільки майстрів живопису, скульптури, графіки, а й такого 

виду візуального мистецтва як інсталяція. 

Безумовно вагомим джерелом, що вплинуло на формування естетики 

об’єктів, що створювалися українськими представниками contemporary art, стала 

багатовікова історія церковного мистецтва (як католицького, так і православного). 

Саме воно розвинуло до найвищого рівня прийоми ієротопії  — створення 

священного, «іконічного» середовища, яке за допомогою живопису, архітектури та 

музики транслює певні змісти (релігійні ідеї) та необхідний емоційний стан. Таке 

комплексне застосування просторових та часових видів мистецтва часто 

зустрічається й у інсталяціях, тому цілком природньо, що вітчизняні автори, при 

зверненні до християнської тематики, оперують аналогічним інструментарієм. 
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Так, прикладом безпосереднього запозичення, цитації культових об’єктів є 

проект одеситки Оксани Мась (1969 р.н.) «Погляд у вічність» (2010) [Іл. 4.3.1]. Це 

монументальне панно (92 х 134 м)lix, на якому з дерев’яних писанок викладено 

фрагмент барочної ікони кінця XVII — початку XVIIІ ст. «Богородиці Єлеуса» 

Івана Рутковича — очі Діви Марії. Аналогічний підхід спостерігається й у відомій 

інсталяції художниці «Post-vs-Proto-Renaissance» або ж «Вівтар Націй», яка 

представляла Україну на Венеційському бієнале 2011 року [Іл. 4.3.2]. На цей раз з 

писанок було викладено гігантську копію Гентського вівтаря братів Ван Ейків. В 

обох випадках О. Мась позичає пластичну трактовку оригіналів, підсилюючи її 

заміною техніки зображення з олійного живопису на мозаїку та трансформацією їх 

масштабу, просторових співвідношень. Новий погляд на образи доповнюється й 

насиченішою семантикою, адже основний матеріал — писанки — являються символами 

переродження, воскресіння, надії, що розширює концептуальне наповнення об’єктів. 

Принципово інший шлях втілення біблійного образу демонструє Степан 

Рябченко (1987 р.н.) в роботі «Рука, що благословляє» (2012 — 2013), яка 

експонувалась в Мистецькому Арсеналі на виставці «Велике і Величне» [Іл. 4.3.3]. 

Неонова інсталяція зображує десницю, що простягнута вниз із хмари в жесті 

двоперсного благословення. На відміну від попередньої ситуації, цей митець, 

орієнтований на новітні медіа, відмовляється від реплік канонічних зразків. Головний 

протагоніст проекту — потужне сяйво, що підкреслює легку графічність малюнка, 

утвореного неоновою конструкцією. Воно стає альтернативою позолоті, різьбленню, 

які надають величі й ошатності храмовому оздобленню, але сприймаються як данина 

традиції після радикальних змін урбаністичного середовища. 

Включення реципієнта в простір власного «впливу» — вміння, які зодчі та 

художники-монументалісти вже давно розвинули при зведені сакральних споруд. 

Послуговуючись інакшим інструментарієм, тим не менш, сучасне актуальне 

мистецтво так само прагне інтерактивності, діалогу на рівні тілесності, сприйняття 

простору. Тому вже раніше згаданий нами М. Молчан, працюючи над проектом 

«Вечеря. Квадрат» (2010), доповнив живописне полотно на однойменний відомий 

сюжет дванадцятьма скульптурами апостолів [Іл. 4.3.4]. Весь задум пронизаний 
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ідеєю руху: від композиції картини, побудованої на гіпертрофованій перспективі до 

вимушеності глядача обходити експозицію по колу, аби роздивитися всі скульптури. 

Замкнений характер інсталяції дозволяє створити відчуття відмежованості від 

буденного, профанного. За інтерпретацією самого автора, «…12 скульптур, які висять 

нерухомо, у позі Христа, з опущеними руками, розслаблені, вони стали символом 

віри, символом апостолів, які отримали прощення, мученицькою смертю наблизилися 

до Христа, тому спокійні» [383]. Кульмінацією стає момент, коли виходячи, глядач 

мимоволі повторює рух Юди на зображенні навпроти дверей. 

Яскравим прикладом наслідування ієротопічних рішень християнських 

культур є інсталяція Миколи Коломійця (1983 р.н.) «Різдво» (2010) [Іл. 4.3.4]. 

Присвячений проблемі абортів, цей об’єкт імітує вівтарний та перед-вівтарний 

простору церкви. Ящик із медичними інструментами та свічки на ньому відсилають 

нас до конструкції  православного вівтаря. Колажний диптих обабіч них виконує 

одну з функцій іконостасу як вівтарної перегороди, певного маркованого місця, 

точки поєднання світу дольнього та горнього. 

До іконописної традиції нас відсилає також графічний характер силуетів 

вирізаних із металу фігур, консонуючи з лінеарністю православного сакрального 

мистецтва. Якщо іконописці прагнули зафіксувати перш за все духовну сутність, вічне, 

приховане від людського ока за тілесною оболонкою, то у проекті «Різдво» художник 

пішов протилежним шляхом, принісши у композицію через матеріал мотивіку земного, 

смертного. Бляха, яка була використана для фігур, своєю багатою шорсткою текстурою, 

контурами, які «з’їла» іржа, дозволила яскраво втілитися ідеї швидкоплинності усього 

матеріального. Спрямований, завдяки монументальності мови, на підвищення напруги, 

ступеню метафізичності розкриття проблеми, проект М. Коломійця розкриває таку 

багатоаспектну етичну проблему як аборт, уникаючи натуралістичного, плакатного 

трактування, яке поширене у проектах сучасного актуального мистецтва. 

Носієм концептуальної інформації може бути не тільки безпосередньо 

зображення, а й спосіб його експанування, організації в просторі. Однією з серій 

робіт, яка ілюструє цю тезу, є «Шахтарська серія» харківського художника 

Р. Мініна (1981 р.н.) [Іл. 4.3.5]. Створена у 2008–2009, вона неодноразово 
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виставлялася у різних містах України, привертаючи до себе увагу фахівців, а влітку 

2010 була представлена на виставці українського сучасного мистецтва 

«Якщо/ Если / If» у Пермському музеї сучасного мистецтва. 

Куратори подали живописні полотна харків’янина цілісним блоком, 

закомпонувавши їх навколо найбільшого («Шахтарська Богоматір»). У 

центральному полотні — «Шахтарська Богоматір» — проблематика серії 

органічно вплітається у іконографічну схему сюжету «Покрови». Дію перенесено 

із храму до шахти, хоча вона подана згідно з усіма правилами презентації інтер’єрів 

на іконі — у розрізі. Замість прихожан автор змалював шахтарів, які звертаються у 

молитовній позі до Богородиці, але так само, у два регістри, як це подається у 

канонічних образах. Окремі іконографічні елементи присутні й на інших роботах 

серії: так, у картині «Людині так не просто просто померти…» згори, по центру 

композиції зображено чорну півкулю з сяйвом навколо, від якої вниз простягнутий 

ґак з написом на ньому «Кому що». Чорна півкуля — це символічне зображення 

Бога-Отця, а ґак у такій інтерпретації постає як символ долі [23, с. 178]. До того ж 

його можна також сприймати як перевернутий знак запитання — «Кому що?».  

Задля передачі усіх цих, ключових для сприйняття, моментів художник 

послуговується тими засобами виразності, які є типовими для іконопису — 

площинність трактовки фігур, стилізованість форм, застиглість фігур, відсутність 

глибини та простору. Для тла картин використовуються розповсюджені у іконописі 

кольори — золотий (у роботі «Про політику ні слова…») та червоний (у роботі 

«Земля о гірняків ламає зуби…»). Вони не несуть у собі того семантичного 

навантаження, яке надається колориту у іконі, проте, апелюючи до культурного 

досвіду глядача, викликають підсвідомі асоціації з релігійним мистецтвом. 

Вочевидь, уподібнення експозиції картин з шахтарської серії Р. Мініна до 

іконостасу мало за мету підтримати, винести на перший план авторське бачення 

теми: синтез актуальної проблематики та засобів репрезентативності сакрального 

мистецтва (яке завжди є орієнтованим на глядача) надають роботам нової 

тональності — перед нами постає мученицький образ шахтаря, розкриття якого 

сповнене глибокої поваги та співпереживання. 
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Окрім моделювання ієротопії звичними для себе прийомами, іншим 

варіантом є залучення апропріації і використання вже готових елементів 

літургійного простору. В проекті «Виявлення» (2018) Влодко Кауфман (1957 р.н.), 

залишаючись максимально лапідарним, використав лише старі іконні дошки, 

повісивши їх на стіну поряд з дошками, які були частиною повсякденного оточення 

(дверима, шафами тощо). На іконних дошках майже не залишилося зображень; 

«спустілі», вони зовнішньо мало чим відрізняються від утилітарних об’єктів 

[Іл. 4.3.6]. Тож митець, підважуючи категорії вічності, незмінності, вводить в задум 

інтерактивний елемент, пропонуючи глядачеві ідентифікувати межу між 

сакральним та профанним,  

Так само за допомогою «цитування» складових церковного простору 

моделює свою інсталяцію  «Присутність» (2012) Михайло Барбаш (1980 р.н.) 

[378]. Автор використовує позолочену дошки з наміченим на них контуром лику та 

маленькі свічки, що за допомогою гри сяйва на стіні теж моделюють схожий 

іконописний силует [Іл. 4.3.7]. Освітлення вибудуване таким чином, що саме 

«обличчя» умовних святих залишається темною плямою, натомість весь образ 

тримається на непевному сяйві оточуючих їх німбів. Тож свічки сприймаються як 

джерело затемнення, яке стає алегорією отруюючої нещирості, на дослідження якої 

і спрямований проект. 

Також німб як символ не трансцендентного, метафізичного, а людського, стає 

проект-інтервенція В. Кауфмана «Німб» (2019), в якому митець створював 

паперові інсталяції («німби» та вирощенні зі своїх особистих паперів об’єкти), що 

стали частиною експозиції Музею сакральної скульптури Пінзеля [Іл. 4.3.8]. Як 

відмічає Б. Шумилович, «Ключовим аспектом ідеї німбу для Кауфмана є 

відповідальність, яка стоїть в основі усвідомленого сенсу людського існування. А 

відповідальність, у свою чергу, проявляється через ухвалення  рішень. Кожне 

рішення залишає слід і є відпечатком часу і саме з цими знаками працює художник, 

перетворюючи їх на метафори» [347, c. 15]. Подібно до «Виявлення», В. Кауфман 

через створення іммернивного простору, вибудовує діалог між старим і новим, біж 

людсьим і священним. 
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Попри незначну (у співвідношенні до загальної кількості створюваних арт-

об’єктів) кількість арт-об’єктів останніх років, що апелюють до біблійних образів, 

сюжетів чи символів, більшість з них стають знаковими, викликаючи подекуди 

значний резонанс. Пласт православної, католицької культури молоді автори 

використовують як самодостатній предмет уваги і творчого дослідження, так і як 

сферу, дотичну до багатьох гостросоціальних питань. Прагнення до суб’єктивного 

підходу у розкритті проблеми, звернення до індивідуальності, екзистенційного 

досвіду кожного глядача, вписує ці інсталяції у русло пост-постмодерну із його 

орієнтацією на гуманістичні ідеали. 

 

 

4.3.2. Християнська тематика в художньому житті України 2000-х–2010-х рр. Для 

глибинного розуміння художніх процесів будь-якої епохи, вочевидь, замало тієї інформації, 

яку нам надають мистецькі артефакти. Окрім власне результатів естетичного сприйняття 

необхідно відтворити контекст навколо аналізованих об’єктів. Невід’ємною частиною 

контексту є система художнього виробництва (до якої, окрім іншого, входить професійна 

мистецька освіта) та систему збереження та розповсюдження творів та цінностей. У 

вітчизняних наукових колах ще від першої половини ХХ ст. починає розглядатися як окреме 

явище поняття «художнє життя». Як зазначає Н. Усенко, наступні ракурси, в яких на 

сучасному етапі розглядається дане поняття: подієва, інституційна та теоретична складові 

[238, c. 20]. 

Реактуалізація, сплеск інтересу до феномену «сакрального», які 

спостерігаються в останнє десятиріччя, безумовно, не могли не відобразитись в 

художньому житті періоду, що розглядається. Тому нагальним видається аналіз 

подієво-інституційного аспекту цього процесу, а саме об єднань, фундацій та 

виставкових проектів, що присвячені даній тематиці. 

Слід зауважити, що категорія сакрального в українському мистецтві почату 

ХХІ ст., внаслідок історико-культурних передумов, сприймається у більшості 

випадків першочергово крізь призму традицій християнського мистецтва. 

Прагнення подолати розрив між ним та сучасними художніми реаліями, 
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підштовхнуло митців переосмислити пластичну мову іконопису. Це, в свою чергу, 

призвело до появи ще в середині «нульових» (із суттєвим збільшенням кількості у 

2012–2015 рр.) численних виставок «сучасної ікони». Цікавим є той факт, що під 

цим поняття в різних ситуаціях розуміли як ікону, що дійсно виходить за межі 

канону (виставка іконописної майстерні «Небо на Землі», Полтава, галерея 

сучасного мистецтва «Джамп», 2015), так і просто доробок сучасних майстрів-

іконописців (Всеукраїнська виставка православної ікони до 1025-річчя Хрещення 

Русі, галерея «Соборна», Київ, 2013), який цілком знаходиться в руслі 

православного живопису, але в обох випадках твори позиціонувались саме об’єкти 

культового призначення. 

Вже сам факт виходу ікони за межі храмового простору порушує її 

семантичну цілісність, яка тісно пов’язана із ієротопіює. Розуміючи, що 

експоновані на подібних проектах твори поки що не набули історичної значущості, 

якою б можна було обґрунтувати їх введення у музейно-галерейний простір, такий 

підхід можливо розглядати як певний жест, спрямований на зменшення дистанції 

між літургійним мистецтвом та глядачем, що утворився в результаті тотальної 

секуляризації культури. Ця ідея співзвучна думці польського художника та 

іконописця Єжи Новосєльського: «Єдиний мій символ віри — це те, що мистецтво 

повинно існувати у сфері sacrum, що за межами sacrum мистецтво перестає бути 

мистецтвом» [186, c. 13]. 

Сам виставковий майданчик зрівнює культові та мирські твори на 

християнську тематику, зміщуючи акцент на їх естетично-емоційне сприйняття, в 

той час як «кінцевою метою сакрального мистецтва є не пробудження почуттів чи 

передачі вражень (адже його справжній зміст є таким, що неможливо виразити), а 

символічне означення вищих реальностей» [400, с. 76]. Це стало основою 

діяльності низки організацій, що з’явились у Львові наприкінці 2000-х рр., таких як 

фундації «Symbolum Sacrum» (заснована у 2007) та галереї «Iconart» (заснована у 

2010), які спеціалізуються на досліджуваній сфері вітчизняної культури. Обидві 

інституції вбачають «зближення сучасного мистецтва та християнської 

духовності» як свою головну місію [398]. Задля цього вони активно залучають як 
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майстрів, що трансформують традиційні техніки іконопису, так і тих, хто 

використовує новітні арт-практики в рамках християнського дискурсу. 

Подібна тактика, яка стирає меж між сакральним та світським, 

використовується також в рамках окремих проектів, одними з найбільш 

масштабних з яких були «Лабіринти сакрального», організований куратором 

Світланою Стоян у 2013 в київській галереї арт-причал у Києві, та «Сакральний 

простір», що вже три роки поспіль проводиться МО «НУРТ».  

Своєрідним індикатором невипадковості та стійкості тенденції до 

ресакралізації культури стає поява і великих виставкових проектів, так званих 

«виставок-блокбастерів», що довші від середньої тривалості виставок, мають 

потужнішу промоційну кампанію та відвідуються значною кількістю глядачів. За 

останнє десятиліття назвемо два таких проекти. Перший — «Велике і Величне», 

проведений в 2013 р. у виставковому центрі «Мистецький Арсенал» в Києві. 

Охоплюючи вражаючий хронологічний період, від палеоліту до сьогодення, 

організатори виставки прагнули розкрити етапи формування національної 

ідентичності, розвій світоглядних орієнтирів, віссю яких стало сакральне. Захід був 

також частиною святкування 1025-річчя Хрещення Русі, означуючи в такий спосіб 

шляхи, якими християнство вписало українців на цивілізаційну мапу світу. В 2019 

Куратор Павло Гудимов в партнерстві з Львівською національною галереєю 

мистецтв імені Б.Г. Возницького організував виставку «Ангели», присвячену 

дослідженню всього різноманіття культурних вимірів ангельських образів, від 

давнього сакрального мистецтва до масової «іконографії» сьогодення. Поряд з 

творами таких класиків світового і українського мистецтва, як Дюрер, Рембрандт, 

О. Новаківський, О. Кульчицька, в експозиції були представлені і герої нинішньої 

арт-сцени — І. Кабаков, Т. Сільваші, А. Ялоза. Зауважимо, що переважна більшість 

подібних заходів із чітко маніфестованою (через назву та/ або концепцію) 

християнською тематикою, проводились в західних та центральних областях 

України, в той час як в східних художніх центрах превалюють виставки із більш 

завуальованими релігійними ремінісценціями та мотивами. Одним з винятків, які 
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слід навести, є проект 2019 «Ecce Homo» скульпторів М. Рідного та Г. Іванової в 

галереї ім. Г. Семирадського (Харків). 

Аналіз художнього життя України 2000-х–2010-х рр. демонструє органічну 

взаємопов’язаність сакрального та світського: ці опозиції не завжди 

взаємозаперечні, оновлюючи та збагачуючи одне іншого. Внаслідок секуляризації, 

сакральні ідеї втрачають свої першопочаткові значення, переходячи в сферу 

міфопоетичного, допомагаючи у формуванні мистецького начала. Але на певному 

етапі саме художнє, дійшовши екстремуму у дослідженні власної візуальної 

природи, відчуває «ностальгію» за трансцендентним, яка запускає 

взаємопроникнення цих двох культурних полюсів. 

 

 
 

Висновки до розділу 4 

 

1. Засвідчено, що коли художник має справу із релігійним матеріалом (зокрема 

християнським), то, попри усю можливу суб’єктивність його подачі, пропущеної 

через персональний досвід, він не оминає діалогу із фундаментальними теологічними 

концепціями, на яких ґрунтується віра. З цієї позиції більш вдалим та точним є 

долучення до мистецтвознавчого інструментарію поняття «образ-парадигма» (О. 

Лідов), в якому поєднані категорії образу та ідеї («платонівський ейдос»), чуттєве та 

умоглядне начала, що акцентує не стільки візуальний аспект художнього явища, як 

його концептуальну сутінсть. «Образ-парадигма» тісно пов’язана з досвідом митця і 

глядача та культурною спадщиною, що їх породжує та наділяє широким спектром 

символічних змістів та асоціацій. На прикладі аналізу робіт українських митців 

охарактеризовано три образи-парадигми, що мають свої витоки безпосередньо у 

християнській традиції: Материнства (І. Марчук, М. Гейко та ін.), Раю (А. Ялоза, П. 

Маков та ін.) та Храму (А. Криволап, Г. Новоженець та ін.). 

2. Проаналізовано приклади вітчизняного нефігуративного живопису, що 

дотичні до християнської тематики. Виявлено їх зв’язок із принципами 
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апофатичного богослов’я, яке заперечує можливість мімесису в якості інструменту 

для зображення вищої реальності. Практики абстрактного мистецтва тяжіють до 

максимальної «конкретності» зображення, й тому звертаються до єдиної даної нам 

дійсності – дійсності фізичної. Абсолютизація матерії (фарби, поверхні, кольору) 

спонукують митців в розмові про «духовне» до використання мови 

нефігуративного мистецтва (М. Гейко, О. Животков, Т. Сільваші, В. Боднар), 

оскільки абстракція дозволяє уникнути симулякрів та подолати «раціо», які не 

сумісні із природою трансцендентного. Іншою точкою дотику з теософськими 

підвалинами церковного живопису є медіальний статус автора, який дотримується 

принципу «чистого живопису» (Т. Сільваші), який «сам себе пише». В цьому 

моменті виразно постають асоціації зі статусом іконописця як провідника 

богонатхненного образу. 

3. Окреслено, що джерелом, яке вплинуло на формування естетики об’єктів, що 

належать авторству українських представників contemporary art, стала історія 

церковного мистецтва. Саме воно розвинуло до найвищого рівня прийоми ієротопії 

(О. Лідов) – створення священного, «іконічного» середовища, яке за допомогою 

живопису, архітектури та музики транслює конкретні змісти (релігійні ідеї) та 

необхідний емоційний стан. Таке комплексне застосування просторових та часових 

видів мистецтва часто зустрічається і в інсталяціях; тому цілком природньо, що 

вітчизняні автори, при зверненні до християнської тематики, оперують 

аналогічним інструментарієм (Д. Мовчан, О. Мась М. Молчан). 

4. Вказано, що прагнення подолати розрив між традиціями християнського 

мистецтва та сучасними художніми реаліями підштовхнуло митців інтегрувати в 

свою творчість пластичну мову іконопису. Це призвело до появи від середини 

«нульових» численних виставок «сучасної ікони», ікони на склі тощо. Подібна 

ініціатива стала поштовхом появи наприкінці 2000-х рр низки інституцій (фундація 

«Symbolum Sacrum» та галерея «Iconart»), що спеціалізуються на досліджуваній 

нами царині. Вони активно залучають як майстрів, що трансформують традиційні 

техніки іконопису, так і тих, хто використовує сучасні арт-практики в межах 

християнського дискурсу. Аналогічна тактика, яка стирає межі між сакральним та 
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світським, використовується також в рамках окремих проектів. Зауважено, що 

переважна більшість подібних заходів із чітко маніфестованою (через назву та / або 

концепцію) християнською тематикою, проводились в західних та центральних 

областях України, в той час як в східних художніх центрах превалюють виставки 

із більш завуальованими відсилами до релігійної проблематики. Відмічено, що такі 

виставки постають в синтезі зусиль приватних та державних інституцій, як це 

продемонстрували проекти «Велике та Величне» (Київ, Мистецький Арсенал, 

2013), «Ангели» (Львів, Палац Лозинського і Музей Пінзеля, 2017) та інші. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведення мистецтвознавчого дослідження, систематизація джерел і аналіз 

комплексу творів українських митців другої половини ХХ – поч. ХХI ст. дозволяє 

висунути наступні узагальнення та теоретичні положення: 

1. Аналіз літератури з означеної проблематики дозволяє стверджувати, що 

зв’язок «сакрального» та сучасного («профанного») мистецтва найбільш повно 

розкрито в англомовних фахових дослідженнях останнього десятиліття. Проте, й у 

вітчизняній мистецтвознавчій літературі є нечисленні матеріали, які розкривають 

окремі грані проблеми на достатньому теоретичному рівні. Спільною для 

переважної частини праць є теза про штучність використання релігійних образів 

митцями кінця ХХ – поч. ХХІ ст., бо ці твори позбавлені культового призначення 

та мають на меті лише «відтворення», а не «створення» богословського змісту. 

2. Прослідковано розвиток релігійної тематики в українському мистецтві 

половини 1960-х – 1980-х рр. Проведено паралелі з тенденціями функціонування 

християнських мотивів в загальнорадянському контексті образотворчого 

мистецтва. Підкреслюється, що, попри декларовану табуйованість релігії як 

певного «атавізму», система соцреалізму використовувала тисячорічні 

напрацювання церковного мистецтва, запозичуючи та перероблюючи його 

іконографічні схеми в творах як монументального, так і станкового мистецтва. Їх 

присутність, безумовно, була ретельно замаскована; тож єдиною сферою, в якій, 

хоч і зрідка, відкрито звертались до християнських образів, було неофіційне 

мистецтво. Художня розробка християнської проблематики набувала 

різновекторного характеру в різних мистецьких центрах. Для київського та 

дніпропетровського осередків характерна декларативна робота з релігійними 

образами як невід’ємного елементу національної ідентичності та «духу народу» (Ф. 

Гуменюк, В. Зарецький, І.-В. Задорожний). В харківських реаліях апеляції до 

сакрального тривалий час існували латентно, з’являючись нерідко задля 

підкреслення розлому між буденністю та Величним (В. Бахчанян, Є. Світличний, 

В. Шапошников). Роботи представників львівської мистецької школи також 
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резонують з подібним переживанням духовної кризи, але позбавленим іронічно-

профанізуючої тональності (Є. Лисик, Л. Медвідь, О. Аксінін). Мажорніше в своїй 

тональності, екстравертне осмислення сакрального, що спирається на 

перетлумачення західноєвропейських модерністських прийомів, сформувалося в 

контексті Одеського нонконформізму (В. Хрущ, Л. Яструб, В. Наумець). Подібна 

ж експресивність та вітальність, морфологічно злита з традиціями народного 

мистецтва, визначає і приклади звернення до релігійних образів майстрами 

Ужгороду (Ф. Семан, П. Бедзір, Є. Кремницька). 

3. В аналізі подальшого функціонування християнської традиції в українському 

мистецтві окрему увагу приділено доробку митців після здобуття Україною 

незалежності. Якщо майстри радянської доби, за незначним виключенням, лише 

епізодично звертаються до євангельських сюжетів, то період від 1991 р. позначився 

появою цілої низки авторів, які системно працюють з біблійними образами в межах 

світського мистецтва (В. Ананян, М. Вайсберг, В. Колтун). Окреслено специфіку 

творчих стратегій у репрезентації біблійних сюжетів, серед яких в якості найбільш 

типових виділено три центральні: цитація, ремінісценція та авторська 

інтерпретація.  

4. Постмодерністські тенденції, що базуються на текстоцентричному 

сприйнятті дійсності, сприяли появі у 1990-х–2000-х рр. творів, що прямо цитують 

та «вмонтовують» в композицію фрагменти класичних релігійних полотен або ікон 

(О. Ройтбурд). Іншою самостійною формою цитації, до якої вдаються сучасні 

автори, є ремінісценція — завуальована присутність запозичення, що відсилає до 

концепцій «пам’яті» та «нагадування», адже головним інструментом тут виступає 

стилізація. Об’єктом стилізації найчастіше з огляду на культурно-історичну 

традицію держави стає візантійський іконографічний канон, елементи якого 

(пластичні, структурні) вмонтовуються в художні твори (В. Колтун, П. Бевза, Д. 

Мовчан, О. Лозинський, Н. Сацик). Третьою та найпоширенішою мистецькою 

стратегією в роботі з християнською тематикою є авторська інтерпретація, що 

характеризується найбільшою мірою віддаленості від усталених форм церковного 

мистецтва та широтою стилістичних експериментів. Досить часто вона набуває 



 206 

форм контамінацій (що є, фактично, одним з варіантів деконструкції), коли митці 

пропонують своєрідні візуальні «неологізми», що синтезують загальнозчитувані 

коди біблійних історій з особистісними, суб’єктивним сенсами. 

5. Іманентною частиною будь-якого релігійного матеріалу є саме його 

семантичне наповнення. Культурна спадкоємність, що забезпечується міграцією 

образів, дослідження якої розпочав ще А. Варбург, не дозволяє сучасним митцям у 

повній мірі абстрагуватись від богословського наповнення християнської 

тематики. Контакт з нею подекуди здійснюється через «образи-парадигми» 

(поняття, введене в науковий обіг візантологом О. Лідовим). Образ-парадигма є не 

усталеною візуальною формулою чи схемою, а комплексом «ейдосів», що 

втілюють фундаментальні риси того чи іншого феномену, який є вагомим в рамках 

християнської сакральної традиції. Зазвичай, це поняття зустрічається в межах 

досліджень з історії візантійського та давньоруського мистецтва. Однак, його 

синергетичний характер дозволяє використання і в сучасному арт-процесі. Як 

приклад, в рамках роботи було виділено та проаналізовано три ключові «образи-

парадигми» в українському мистецтві: Раю, Храму та Материнства, які 

акумулювали в собі як посилання на центральні теологічні концепції християнства 

(уявлення про райський сад та Град Божий; храм як модель Всесвіту; Богородиця 

як носій уявлень про жіночі чесноти та ідеї жертовності), так і різноманіття 

контекстів, в які вони вписані. 

6. Продемонстровано, що сучасні арт-практики прагнуть до осягнення 

релігійної тематики на якісно новому рівні. Відсторонюючись від сфокусованості 

на наративній складовій образів та сюжетів, митці презентують їх через базові 

теософські аспекти церковного мистецтва. До таких відноситься ахіропіта 

(нерукотворність зображення), яка активно застосовується в нефігуративному 

живописі. Завдяки відмові від мімесису та зосередженості на фізичній реальності 

самого медіуму, таким майстрам як О. Животков, Т. Сільваші, В. Боднар вдається 

досягти тієї міри де-раціоналізації своїх полотен, який дозволяє їм вийти на 

інтуїтивно-трансцендентний рівень сприйняття.  
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Іншим елементом церковної художньої культури, що адаптується художниками в 

роботах, дотичних до християнства, є ієропотія — створення сакральних просторів. 

Спираючись на її принципи (у т.ч. через імітацію елементів храмової архітектури, 

як то іконостас), автори (М. Коломієць, О. Мась, М. Мовчан) створюють потужні 

імерсивні простори, які долучають глядача на рівні переживання максимальної 

реальності простору та причетності до нього в конкретний момент споглядання.  

7. Водночас з десакралізацією, «розчаклуванням» оточуючого світу 

відбувається процес транспозиції (переносу) її функцій на інші соціальні явища, 

зокрема на мистецтво. На тлі викристалізованих в ньому тенденцій до 

індивідуалізму, віри в існування абсолютної істини (а відтак і можливості 

існування божественного) та гуманізму, це дало поштовх до входження 

християнської тематики у вітчизняне художнє життя: з’являються спеціалізовані 

виставкові простори, сфокусовані на цій проблематиці, фестивалі та масштабні 

мистецькі проєкти, що постають на перетині державної та приватної ініціативи. 

Християнська сакральна традиція поступово відновлює свою легітимність у 

вітчизняному мистецькому просторі, уособлюючи в собі вагому складову як 

національної спадщини, так і вписаності української культури в міжнародний 

контекст. З одного боку, звернення до неї вмотивоване прагненням художників 

зрозуміти стосунки між релігією та мистецтвом в умовах секуляризації, а з іншого 

— є спробою подолати духовний вакуум та переосмислити загальнолюдські 

цінності в сучасних реаліях. 

8. З’ясовано, що передумовами реактуалізації питань віри та духовності в 

мистецтві стали відчутні тектонічні зрушення на світоглядному рівні. В першу 

чергу, це поступовий відхід від постмодерністських практик, що триває наразі. 

Постмодернізм викристалізувався як реакція на утопічний проєкт модернізму, 

заперечуючи поняття абсолютної істини та авторитету, які є базовими для будь-

якої релігії. Святе Письмо сприймається з такої перспективи як один з 

метанаративів, що реконструюється, та втрачає трансцендентну цілісність. Його 

художня репрезентація, натомість, набуває і до взаємодії з іншими контекстами. 

Утворена дистанція між мистецтвом та релігією дає можливість більш об’ємного, 
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виразного оприявнення усього структурного кістяка останньої, повністю 

резонуючи з герменевтичним постулатом Х.-Г. Гадамера про «традицію як 

інаковість». 

У 2000-х — 2010-х рр. означилася зміна вектору в бік відновлення віри в універсалії 

та прагнення до ствердження інтегральності світосприйняття. Міф, що є засобом 

осягнення реальності, переживає відродження і разом з ним — ідеї духовного, 

сакрального, трансцендентного, які знаходять яскраве втілення в сучасних арт-

проєктах. 
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ПРИМІТКИ 

 
i Ця метафора народилась із новозавітних текстів, де Христос та апостоли 

уподібнюються «ловителям душ», та зустрічається в гімні «Ὑμνος τοῦ Σωτῆρος 

Χριστοῦ» Климента Олександрійського, написаного приблизно у 190 р. н.е. («… 

Ловителю люду, що його Ти спасаєш, із безодні безчестя, із хвилі ворожої Ти 

солодким життям приваблюєш риб безневинних!») 

 
ii Саме в середині ХХ ст. науковці різних сфер (історики, археологи, 

мистецтвознавці, серед яких видатні М. Алпатов, В. Лазарєв) активно вивчають 

спадщину Давньої / Київської Русі. Обидва топоніми вживалися як тотожні в 

радянський період в дослідженнях, спрямованих на ствердження існування єдиної 

етногенетичної спільноти – давньоруської народності (теорія, запропопнованан 

В. Мавродіним та розвинена О. Удальцовим та В. Грековим). 

 
iii Як і в контексті західних, так і в контексті радянських художніх практик поп-арт 

надавав механізми для унаочнення системи виготовлення мистецтва і місця в ній 

художника. Кінцевою метою ставало, через їх критичне осмислення, стирання 

«дихотомії між мистецтвом та життям» - гасло руху Arte Povera, італійського 

варіанту поп-арту. Радянським варіантом поп-арту став «соц-арт», створений 

В. Комаром та А. Меламідом. Як і його американська версія, «соц-арт» 

послуговувався атрибутами масової культури, якими ставали радянська символіка 

та інші атрибути ідеологічної машини. 

 
iv Вплив абстрактного експресіонізму був особливо знаковим для радянського 

неофіційного мистецтва. Перше широке знайомство з абстракцією (а радше – її 

«повернення») відбулось в 1957 р., підчас Міжнародного фестивалю молодості та 

студентства. В 1959 р. в Сокільниках (Москва) пройшла перша «Американська 

Національна Виставка». Ці дві події регулярно постають в спогадах 
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нонконформістів як певні точки внутрішнього естетичного «неповернення». В 

офіційній же риториці абстрактний експресіонізм став символом деградуючого 

«західного світу», ворожої капіталістичної ідеології та формалізму, прагнення до 

викорінення якого усіляко декларувалося. Таким чином, сам факт звернення до 

прийомів абстрактного експресіонізму вже набувало політичних конотацій. 

 
v Персона Р. Раушенберга в даному випадку є знаковою, оскільки в своїй творчості 

майстер пройшов шлях від абстрактного експресіонізму до поп-арту та 

концептуального мистецтва, демонструючи дихотомічну пов’язність цих 

напрямків мистецького процесу другої половини ХХ ст. 

 
vi Як зазначає Г. Вишеславський, «художники [неофіційного мистецтва — 

прим. О.О.] мали змогу виставлятися (з певними обмеженнями, наприклад, в 

дальніх залах та не у всіх виставках), брати участь в пленерах, працювати в 

будинках творчості (що можна порівняти із симпозіумом у науковому світі)» [Див.: 

Вишеславський Г. Нонконформізм: Андеґраунд та «неофіційне мистецтво». 

Художня культура. Актуальні проблеми. 2006. Вип. 3. С. 171-198]. 

 
vii Йосип Бокшай, Адальберт Ельдерлі здобули освіту в Академії образотворчих 

мистецтв у Будапешті, Федір Манайло навчався у вищій художньо-промисловій 

школі у Празі. 

 
viii КТМ «Сучасник» почав формуватися від кінця 1959 р. і був відкритий 12 березня 

1960 р. Першим його очільником став режисер театру та кіно Л. Танюк. 

 
ix Витяг із рішення Бюро по Київській області при правлінні СХУ від 13.ІХ.1964:  

«...3.  Вітраж дає грубо спотворений, архаїзований в дусі середньовічної ікони, 

образ Т. Г. Шевченка, який нічого спільного не має з образом великого 

революціонера-демократа, якого гаряче любить український народ і народи всього 

світу. У такому ж іконописному дусі витриманий в ескізі образ Катерини, який є 
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нічим іншим, як стилізованим зображенням богоматері. Риси іконописності в 

образі Шевченка співпадають з навмисним огрубленням його портретних рис і 

образу-жінки, який має символізувати Україну. 4. Шевченківські слова, висмикнуті 

з контексту  («Возвеличу отих малих рабів німих, я на сторожі коло їх поставлю 

слово...») і написані церковно-слов’янською в’яззю (кирилицею), в поєднанні з 

іконописно трактованими образами, звучать ідейно двозначно. 5. В образах вітража 

немає й найменшої спроби показати Шевченка радянського світогляду. Образи, що 

створені художниками, навмисно повертають у далеке минуле. В результаті всього 

цього художники створили твір, глибоко чужий принципам соціалістичного 

реалізму»  (ЦДАМЛМУРСР, ф.  581,  оп.  2,  од. зб. 127, арк. 43) (Див: Плеяда 

нескорених (Алла Горська, Віктор Зарецький, Опанас Заливаха, Людмила 

Семикіна, Галина Севрук). Спроба реконструкції життєвого й мистецького світу : 

бібліографчний нарис. Київ : Національна парламентська бібліотека України, 

2011). 

 
x В якості яскравого прикладу можемо навести мозаїку «Перемога», створену в 

1970-1971 рр. Галниою Зубченко та Григорієм Пришедьком для Київського 

науково-дослідного рентгено-радіологічного і онкологічного інституту (нині - 

Національний інститут раку МОЗ України). 

 
xi Одним з джерел формування біонічної пластики модерну, його відходу від 

ілюзіоністської, оптичної концепції формотворення стало «відкриття» Заходом 

японського мистецтва після декількох століть ізоляції країни Ямато, знятої в 1853. 

Японські твори мистецтва стали масово потрапляти на європейський та 

американський ринок з 1855, а вже з 1867 бере участь у Всесвітніх промислових 

виставках, заклавши початок нової хвилі орієнталізму в мистецтві другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст.  
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xii Цитата Ф. Юр'єва: «Що таке трійця? Це теж акорд! Мінімальний акорд - три 

звуки, і в кольорі теж. Два - це ще не акорд, оскільки вони між собою сперечаються, 

або це інтервал між двома кольороми. Це як у звуці. Два звуки навіть тональність 

не визначають. Щоб визначити тональність, потрібно три ноти. Так само і в кольорі, 

щоб колорит спрацював, потрібно три кольори. Це виникло в іконі. Була суперечка 

між розкольниками-ніконіанцями і традиційним православ'ям. Православ'я 

говорило про Трійцю - Батько, Син і Дух, а Нікон заперечував, що лише два - 

Батько і Син, а Дух, це похідна. Можна згадати картину з бояринею Морозовою, 

яка здіймає два пальці» [Див: Юрьев Ф. Музыка цвета. Київ : ЕКОГІНТОКС, б.д. 

URL: http://www.medved.kiev.ua/florian_yuryev/files/music_of_colour.pdf (дата 

зверненя: 26.01.2020)] 

 
xiii Йдеться про позаінституційні, андеграунді виставки, що відбувались по всьому 

Радянському Союзу від другої половини 1960-х рр. Їх кульмінаційним моментом 

стала сумно- і славнозвісна «Бульдозерна виставка» в Москві (1974). Перші з 

подібних акцій (тривалість життя експозицій була настільки короткою, що цей 

термін видається найбільш доречним) відбувались саме в Український РСР. В 1965 

р., тоді ж, коли й в Харкові, в Києві пройшла виставка групи «New Bent» 

(М. Трегуб, В. Баклицький, В. Борозинець) на покинутому цегляному заводі  біля 

вул. Сирецької. Найбільш широковідомою є «парканна виставка» 1967 в Одесі 

художників С. Сичова та В. Хруща. 

 

xiv Як згадує Т. Бахмет, «Несанкціонована владою виставка в шістдесяті була актом 

жахливої непокори, викликом всім державним структурам. І хоча молоді 

художники швидко згорнули «дійство», виставка справила ефект бомби, що 

розірвалася. Від міського начальства дісталося  і комсомольським вожакам, і 

Спілки художників, і міліції – куди дивляться? Чому пропустили? Державницькі 

функціонери отримали вказівку вгамувати новостворених порушників та 

розвінчувачів. І зроблено все було достатньо витончено. 
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1. Спершу дозволили виставку на заводі, де працював Бахчанян. “Концепти” 

звичайно не сподобались ні робочим, ні керівництву: на зборах “розвінчали” 

“творчого бунтівника” по кістках та заборонили виставляли таку мазню на 

публічний огляд. Молодих художників запросили на студію телебачення для 

виразного викладу своїх поглядів – аби вони самі себе публічно викрили. Навіть 

організували “під них” Молодіжну секцію в Спілці художників – для 

перевиховання “лівих” в правильному, соціалістичному дусі… Відчувши пастку, 

ніхто з учасників виставки пропонованими щедротами не спокушався. Почалося 

цькування. В газеті з’явилася стаття “Таланти без прихильників”, в якій із 

знущанням писали про їх творчі експерименти» [Див.: Искусство украинских 

шестидесятников / Уп. О. Балашова, Л. Герман. Київ: Основи, 2015. c. 83] 

 

xv Олексій Щєглов— театральний художник, ілюстратор, художник-карикатурист. 

 
xvi Спокуса Св. Антонія – один з найпоширеніших релігійних сюжетів в 

європейському мистецтві. Зображує Св. Антонія, знаного також як Антоій 

Великий, засновника відлюдного чернецтва. Після 15 років аскези в пустелі, 

Антоній стверджував, що, «Той, хто в пустелі, в своїй келії знаходиться в тиші, той 

залишається невразливим для трьох спокус: слухових, мовленнєвих та зорових; 

лише одна боротьба чекає на нього – боротьба з чуттєвістю». Саме момент 

подолання Антонієм чуттєвих плотських потягів і цікавить митців ще з 

Середньовіччя. З епохи бароко сюжет набуває особливої популярності, стаючи 

одним з приводів для зображення оголеного жіночого тіла. 

 
xvii Як пише П. Бюргер, «разом з рухом l'art pour l’art та естетизмом дійсно 

відбувається дещо на кшталт ресакралізації (чи реритуалізації) мистецтва, яка, 

однак, не має нічого спільного з його початковою сакральною функцією. 

Мистецтво тут не включається в церковний ритуал, в якому отримує свою 

споживацьку вартість; воно скоріш породжує ритуал з самого себе. Замість того, 
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аби включатися в сакральну сферу, мистецтво займає місце релігії» [Див.: 

Бюргер П. Теория авангарда: монографія. Москва : V-A-C press, 2014. 200 с.] 

 

xviii В. Куликов згадує суперечку з приводу його літографій, що були вилучені з 

виставки: «На заперечення, що ці літографії вже експонували на престижних 

виставках, зокрема, й у Москві, Сизиков, голова правління, відреагував так: “У 

Москві ґав ловлять частіше”» (Див: Куликов. Київ : Родовід, 2009. 295 с.) 

 

xix На цей аспект вказує як дружина Є. Павлова і дослідниця харківської фотографії 

Т. Павлова, так і кураторка Музею Харківської школи фотографії Н. Ковальчук під 

час лекції в PinchukArtCentre в жовтні 2019 р. 

 
xx Цитата з розмови Є. Павлова з Н. Бернар-Ковальчук: «Тут - только эта парочка в 

правом верхнем углу — это Миша Педан [фотограф второй волны Харьковской 

школы фотографии] и моя жена. У моей жены все сделано отдельно - голова, шея, 

платье, руки. Ноги у неё - Миши Педана, а у Педана — ноги Бори Михайлова. У 

него — брюки отдельно, ноги отдельно, рубашка отдельно, руки отдельно. То есть, 

только в этом пятне - 10 или 11 структур. С одной стороны - угловатость и 

реконструкция тела Шагала, с другой стороны — кукольность. В целом, «Наедине 

с собой» — это коллективный портрет фотографов. Это Михайлов, Миша Педан, 

Лёня Песин, Володя Старко» [архів Н. Бернар-Ковальчук]. 

 
xxi В цілому мотив яйця з його космогонічною семантикою є поширеним в колажі 

радянської та східноєвропейської фотографії означеного періоду – й зокрема, ого 

зустрічаємо в роботах литовця Вітаса Луцкуса (1943–1987), з яким тісно 

спілкувався Юрій Рупін. 

 
xxii Робота № 1 – Христос у образі первосвященика (глава 1), роботи, № 2 – 8 – 

послання сімом церквам малоазійським (глави 2 – 3), робота № 9 – видіння Бога на 
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престолі та чотирьох Звірів (глави 4 – 5), роботи № 10 – 13 – зняття чотирьох 

печатей та видіння чотирьох Вершників Апокаліпсису (глава 6), роботи № 14 – 16 

– зняття п’ятої та шостої печаті, покарання людства (глава 6). 

 

2. xxiii Саме з Ярославою Музикою пов’язаний і сподвижницький факт 

збереження робіт М. Бойчука, що залишились в його майстерні після переїзду до 

Києва, де він почав викладати в новоствореній Українській Академії мистецтв. 

Звернемо увагу на те, що серед них чимало підготовчої графіки, прорісей та ескізів, 

пов’язаних з церковним мистецтвом, оскільки в 1910-1914 роки митець активно 

працював саме з сакральним живописом. Як пише Я. Кравченко, «На замовлення І. 

Свєнціцького, директора Національного музею у Львові, М. Бойчук, який 

“працював зі своєю шко- лою від 1910 – 1914 р.” (до нього часто навідувалися С. 

На- лепінська, С. Бодуен де Куртене та Г. Шраммувна), відчи- щав та “консервував 

ряд цінних ікон ХV і ХVІ ст.” [5, 15], розписував каплицю в будівлі Дяківської 

бурси по вул. Петра Скарги у Львові. Працюючи в музеї, М. Бойчук часто виїж- 

джав — виконувати поліхромії для монастиря оо. Василіян у с. Словіті біля 

Золочева та церкви Преображення в м. Ярославі (Польща). У Львові М. Бойчук 

створив дві найцікавіші ікони — “Пророк Ілля” та “Тайна вечеря”, що нині 

зберігаються в Національному музеї ім. А. Шептицького» [Див.: Кравченко Я. 

Ярослава Музика у творчій долі Михайла Бойчука: нововиявлені малюнки 

львівського періоду. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2010. Вип. 

121. С. 362].  

 
xxiv За спостереженнями історика мистецтва Н. Космолінської, у період створення 

даної картини, під впливом своїх вчителів Р. Сельського та К. Звіринського, 

«молодий художник декілька років захоплено експериментує з формальним 

висловом у пошуках нової реальності, “примірюючи” до свого творчого Его 

формотворчі новації тогочасного європейського мистецтва» [Див.:  

Космолінська Н. Несподіваний Флінта: У пошуках нової реальності. Visit Lviv  
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http://visitlviv.net/event/ua/1022_poshuk-novoi-realnosti/ (дата зверненя: 

02.06.2017).]. 
 
 
xxv Б. Мисюга так описує цей епізод з життя П. Марковича: «І саме у час, коли треба 

було приховувати свої справжні суспільні погляди, у творчості одного з учнів —  

Петра Марковича, чия особиста історія контакту із середовищем «силового 

моралізаторства» мала дуже тяжкі наслідки —  проявилася ознаки 

посттравматичної чутливості. Під час чергової «профілактичної бесіди» 

художникові показали спалені у крематорії останки людей, де посеред попелу було 

чимало ґудзиків — єдиних нетлінних рештків одягу. Відтоді різної форми та 

фактури ґудзики є незмінним елементом образної виразності» [Див.: Мисюга Б. 

Карло Звіринський і «запізнена чутливість» повоєнної Європи. Збруч. 

URL: https://zbruc.eu/node/90984 (дата звернення: 28.10.2019)]. 

 

3. xxvi Л. Медвідь так коментує свою серію «Периферії ‘Передмістя’»: «Однак дві 

наступні серії робіт — "Передмістя" і "Евакуації" частково збереглися. 

Периферійність свідомості, параліч ініціативи, туга передмістя з його істотами-

сомнабулами й химерами хз лялькуватого світу, забутий ркай на безмежжі 

Всевишнього, який не пам'ятає про периферію, як повсякчас не пам'ятаємо про яку-

небудь клітину на власній п'яті,  — ось зміст "Передмість"» [Див.: 

Медвідь Л. Горизонти. Львів, 2001. 207 с.]. 

 
xxvii Робота виявилася до певної міри пророчою, адже людина, якій присвячена 

робота — це отець Ростислав Гладяк, який став пастирем в 1991 в с. Суховля, що 

на Городоччині. 

 
xxviii Прикметно, що О. Голубець вважає одним з важливих епізодів, що дали 

поштовх до початку руху за національне визволення, проголошення в серпні 1987 

деякими з представників Української Греко-Католицької Церкви «виходу з 

підпілля», що, в свою чергу, ініціювало ширше святкування Різдва та повернення 
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пов’язаних з його обрядовістю національних традицій [Див.: Голубець О. Між 

свободою і тоталітаризмом: Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ 

століття. Львів, 2001. С. 114]. 

 
xxix За однією з версій, етимологія слова «доміно» пов’язується з домініканським 

монаським орденом. 

 
xxx Як згадує автор «Роботи ці зроболені мною з доміно, яке виготовлялося на 

секретному Львівському заводі під номером № 49. Цей завод працвав на космічну 

промисловість»  [Див. тут: Сильвестров П. Дефлорация. URL: 

http://platonart.de/ru/platon/texty/indexb54e.html?e=35 ]. 

 
xxxi Іншими учасниками виставки були Андрій Сагайдаковський, Ігор Шульєв та 

Олександр Замковський. Куратором виставки виступив Георгій Косован. 

 
xxxii Як писав в 1969 мистецтвознаець Олександр Салтиков, «Наповнюючи собою 

побут, оточуючи людину в повсякденному житті, національне ужиткове мистецтво 

сприяє вихованню патріортизму. Якщо речі, серед яких живе народ, йому близькі, 

задовольняють його потреби та естетичні почуття, якщо ці речі говорять про 

особливості характера народу та його історії, то цим вони підсилюють гордість 

людей своєю національною художньою культурою» [Див.: Салтыков А. Б. Самое 

близкое искусство. Москва : Просвещение, 1969. URL: 

http://okeramike.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st007.shtml  (дата звернення: 

17.07.2018)] 

 
xxxiii  Володимир Микита — член керівництва Закарпатської організації Спілки 

художників СРСР з 1964 р і Заслужений художник України з 1975. 

 

4. xxxiv Як Г. Вишеславський цитує інтерв'ю майстра, «У 50-ті роки навколо 

П. Бедзіра складається коло, що називали “клубомавангардистів”. Як говорив 
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художник в інтерв’ю — “ми збиралися в кафе «Верховина», філософствували. Там 

творив свої роботи я, Ліза (дружина П. Бедзіра, художниця Є. Кремницька), 

Ференц Семан. Організованої абстракціоністської групи не було. Ми були кожен 

сам по собі. До нас тягнулися студенти, бо вони завжди першими реагують на щось 

нове. Приходили нині  відомі літератори Д. Кремінь, Д. Матола, Д. Кишеля. 

Приїзджали художники з Києва, Львова, Риги, Ленінграда, шукали імпульсу, 

взаєморозуміння, бо в душі кожен заперечував радянську дійсність”» [Див.: 

Вишеславський Г. Коло Павла Бедзіра та його вплив на сучасне мистецтво 

Ужгорода. Художня культура. Актуальні проблеми. 2005. Вип. 2. С. 285]. 

 
xxxv За спостереженнями Л. Смирної, «Ідентичність "закарпатського 

ногконформізму" 1930-1940-х полягала у синкретичному поєданні реалістичних 

принципів творчості та специфічного за колірною градацією синього та 

фіолетового (кобальт і ультрамарин), що було обумовлено ландшафтом та 

колоиистикою цього краю» [Див. Смирна Л. Століття нонконформізму в 

українському візуальному мистецтві : монографія. Київ: Фенікс, 2017. С. 210]. 

 
xxxvi У Євангелії від Іакова, у десятому розділі, говориться про два благовісти для 

Марії — перше з них відбулося біля колодязя, після того як їй було доручено ткати 

пурпурову завісу для Храму, друге — в будинку Іосіфа. 

 
xxxvii У образах Розп’яття на ній, як правило, пишуть «ІНЦІ» (Ісус Назарянин Цар 

Іудейський). «ХВ» — «Христос Воскрес» — напис, що також відноситься до 

Пасхальних свят. 

 
xxxviii «Галактотрофуса» (з грец. Γαλακτοτροφούσα — «та, що годує молоком»), де 

зображується Богоматір, що годує немовля Ісуса груддю. 

 
xxxix Тут посилаємося на наступну тезу Тищенко П.: «Структурна цілісність 

екзистенційних моментів страждання утворює те «більше», які охоплює 
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рефлексійно оприявнювані приватні моменти сферою того, що принципово не 

спостерігається (не виявляється рефлексивно), темного. Її присутність на межі того, 

що спостерігається, створює парадоксальне місце локалізації «Точок зору» 

(спостерігача, гносеологічного суб’єкта, свідка тощо), голосу автора та мислення 

як такого. Релігійна свідомість маркує цю сферу як дух, а постмодернізм — як тіло» 

[Див.: Тищенко П. Тело страдания: философско-антропологическое истолкование. 

Бюллетень сибирской медицины. Научно-практический журнал. 2006. №5. C. 36]. 

 
xl На думку О. Раппопорта, «Мова стала єдиним змістом художньої уяви, бо, ставши 

видимою, перестала бути прозорою та закрила собою реальність» [Див.: Раппапорт 

А. Концепции и реальность. Советское искусствознание. 1991. URL : 

http://papardes.blogspot.com/2009/10/blog-post_7122.html (дата звернення: 

13.09.2020)] 

 
xli В. Краснощок пропрацював 14 років щелепно-лицьових хірургом в харківській 

міській лікарні невідкладної допомоги) 

 
xlii За спостереженнями Ольги Єгорушкіної, «бренд, винесений у незвичний 

контекст, за рамки «продукту» і реклами, «очищується», щоб оголити прихований 

символ. Даючи дозвіл на паралельну присутність хреста й бренду, художник 

мимовільно розкриває єдину ментальну конструкцію їх існування» [Див. Прес-

реліз виставки: https://yagallery.com/exhibitions/rebrending-nadbanni-hresti]. 

 
xliii Робота присвячена одному з дванадесятих церковних свят, яким вшановують 

смерть та вознесіння Діви Марії на Небеса. 

 
xliv Св. Дм. Ростовський так описує подію: «раптово у горниці заблищало 

невимовне світло Божественної слави, що затьмарило світильники. Ті, кому було 

відкрито це видіння, вжахнулися. Вони бачили, що дах горниці відкритий і слава 

Господня спускається з небес, – Сам Цар Слави Христос із тьмою ангелів та 
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архангелів, із усіма небесними силами, святими праотцями та пророками, що 

колись передвіщували Пресвяту Діву, і з усіма праведними душами наближався до 

Пречистої Своєї Матері» [190, с. 109]. 

 
xlv Фаворське свтіло — світло, яке яке побачили євангелісти під час Преображення 

як підтвердження божественної суті Христа.  

 
xlvi Авторству М. Стороженка належать мозаїки в Києві («Києво-Могилянська 

академія XVII — XVIII ст.» та «Львівське ставропігійне братство XVI — XVIII ст.» 

—1969 р., «Осяяні світлом» — 1979 — 1981 рр.) та Криму («Україна скіфська. 

Елада степова» — 1990 — 1992 рр.). 

 
xlvii «Аж ось жінка з міста, що була грішниця, довідавшись, що Він возлежить у 

господі фарисея, принесла кухлик з миром, та ставши позаду ніг Його, плачучи, 

почала обливати ноги Його слізьми та обтирати волоссям голови своєї, цілувала 

ноги Його, і мастила, миром» (Лк. 7:37-48). 

 
xlviii Зауважимо, що інтенсивний, але короткий період спалаху названих тенденцій 

в 1980-х вкладається в схему «агонії» живопису перед трансформаціями художньої 

сцени 1990-х, що мав місце як за кордоном (рух неоекспресионізму, «вільної 

фігуративності» тощо), так ні на радянському просторі, зокрема, серед 

представників української «нової хвилі». Одним з потужних виразників актуальних 

тоді світоглядних установок стала діяльність художників сквоту на вул. Паризької 

Комуни. 

 
xlix Як вважає М. Мовчан, «Робота буде набагато щирішою, правдивішою якщо мені 

вдасться передати у ній переживання однієї конкретної особи. Тоді зображення цієї 

особи стане відображенням цілого всесвіту» [Див.: Молчан М. Виставка Миколи 

Молчана «Тринадцять». Iconart. URL: http://iconart.com.ua/ua/events/70. (дата 

звернення: 25.09.2015)]. 
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l Назва взята із євангельського провіщення: «Він казав: Сину Людському треба бути 

виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня…» 

(Лк. 24: 7-8). 

 
li Олег Лазаренко з 1989 — член Спілки дизайнерів України. 

 
lii Розуміння зв’язку між зображенням та текстом підштовхнуло його й до пошуків 

на літературній царині, результатами якої стали філософські есеї «Мій катехізис» 

та «Палімпсести». В них викладені думки стосовно розуміння автором природи 

творчості: «В основі всього сущого простий закон, в основі речей – першоелементи 

і прості форми, які, безмежно повторюючись, утворюють складні. Розуміння 

складного — пам’ять про першоелементи. Творчість — знаходження далеких 

зав’язків. Осягнення їх — повернення до простого» [Див.: Дубовик О. Мій 

Катехізис. Час і Події. 2004. № 20. URL: https://www.chasipodii.net/article/1134/ 

(дата звернення: 26.09.2015)]. 
 
 
liii «Ось у Святому Писанні сказано, що перший чоловік, Адам, «став живою 

істотою». Та останній Адам став життєдайним духом. Не духовна людина була 

першою, а природна. Потім прийшла духовна. Той перший чоловік вийшов із землі 

і був земним. Другий прийшов з Неба. Всі земні люди такі ж, як і перша людина, 

яка вийшла з землі. Небесні ж люди такі, як Той Чоловік Небесний. Як носили ми 

образ земної людини, так само носитимемо і образ Небесної» (1 Кор. 15:45;47-49). 

 

5. liv Як зазначає Юрій Чижевський, «українська релігійність — жіноча, 

релігійність колективної біологічної теплоти, яка переживається як теплота 

містична… Це не стільки релігія Христа, скільки релігія Богородиці, релігія матері-

землі» [Див.: Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Київ : Вид-во 

Орій при УКСП Кобза, 1992. С. 25]. 
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lv Чоловічий погляд (male gaze) — термін, запропонований британською кіно-

критикинею Лорою Малві в її книзі «Візуальна насолода та наративний 

кінематограф». Див.: Mulvey L. Visual pleasure and narrative cinema. Screen. Vol. 16, 

no. 3. P. 6—18. 

 
lvi Ален Безансон: «Оскільки божественне більше не видніється в речах, речі мали 

бути силувані, змушені, їхні форми деформувались, або змусити їх проявити свою 

присутність, присутність втікала від низ, аж доки декілька митців не зробили 

фінальний крок та не вирішили обійтись без них взагалі. […] Його засновники 

(абстракції — автори) пережили це як революцію й, більше того, як радикальне 

зрушення, і не тільки в живописі» [16, c. 381]. 

 
lvii Див. детальніше тут: Damascus J. Saint John of Damascus Collection. London: 
Aeterna Press, 2016, p. 151. 
 
 
lviii Кенозис — самоприниження, прийняте Христом в ім'я спасіння людства. 

 
lix Панно О. Мась експонувалося в соборі Софійському соборі в Києві. 


