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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
АРМУ – Асоціація революційних мистців України 

АХЧУ – Асоціація художників Червоної України 

ВУФКУ – Всеукраїнське фото-кіно управління 

ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ІПСМ – Інститут проблем сучасного мистецтва 

МОМА – Музей сучасного мистецтва, Нью-Йорк, США 

МТМКУ – Музей театрального, музичного і кіномистецтва України 

НАМУ – Національна академія мистецтв України 

НАОМА – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

НХМУ – Національний художній музей України 

ОСМУ – Об’єднання сучасних мистцiв України 

РДАЛМ – Російський державний архів літератури і мистецтва 

СПІАМ – Санкт-Петербурзька Імператорська академія мистецтв 

СХМ – Сумський художній музей 

ХХМ – Харківський художній музей 

ЦДАМЛМУ – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

ЦДАКФФДУ – Центральний державний архів кіно-фото-фонодокументів України 

карт. – картон 

пап.  – папір 

пол.  – полотно 
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АНОТАЦІЯ 

Павлова Т. В. Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ 

століття. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво. – Львівська 

національна академія мистецтв. – Львів, 2018. 

Мистецтво Харкова ХХ століття є одним з найяскравіших явищ в художній 

культурі України, що виникло і розвивалося на фоні національного відродження і 

руху до європеїзації. Внесок харківських художників у світову культуру 

визначається передусім мистецтвом авангарду. Отже, ключовим є осмислення 

авангардної спадщини Харкова – мистецьких творів, колективних і персональних 

маніфестацій мистців, оприлюднених у тогочасному художньому контексті, на фоні 

дискусійних процесів та усього розмаїття культурних взаємозв’язків художнього 

життя Харкова. З містом пов’язана діяльність Є. Агафонова, Г. Бондаренка, 

М. Бурачека, О. Довженка, В. Кричевського, І. Падалки, А. Петрицького, 

З. Серебрякової, М. Синякової, О. Хвостенка-Хвостова, В. Хлєбникова, 

М. Шаронова. Однак В. Єрмілов і Б. Косарев – найвизначніші постаті 

образотворчого авангарду Харкова, які протягом ХХ ст. були його провідниками, 

здійснюючи неперервну естафету модернізації художньої культури. Універсальність 

їхнього мистецтва ставить їх на рівні гідних представників українського 

культурного ренесансу. 

Харківська художня культура ХХ ст. постає як амбівалентна. Вона 

розвивається в опозиціях: «природа – індустрія», «провінція – столиця», «сіре 

місто» – «осередок мистецького авангарду». Саме ці закономірності створюють 

підґрунтя періодичних пасіонарних виплесків авангардного мистецтва в Харкові. 

Мистецтво художників Харкова на зламі XIX–XX ст. визначається у поєднанні 

завдань розвитку національної культури і проблем, актуалізованих історичним 

часом. У мистецькому осмисленні культури Харкова кінця ХІХ–поч. ХХ ст. 

урбаністика споріднена з провінційним топосом у творчості П.Левченка відкриває 
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низку тем кризового усвідомлення асиметрії буття, що впливає на зародження 

авангардного дискурсу. 

Упродовж ХХ ст. спостерігається декілька періодів, винятково плідних для 

харківського мистецтва, де виходили на авансцену – пейзаж (і інтер’єрний жанр) на 

межі ХІХ-ХХ ст.; натюрморт – на межі 1910-1920-х, портрет – на зламі 1920-30-х, 

тематична картина – в серед.1930–1980-х, гібридизація жанрів на зламі ХХ–ХХІ ст. 

На межі ХІХ-ХХ ст. головним мистецьким жанром стає краєвид. Небувале 

піднесення національного живопису найяскравіше втілилося у пейзажі харківських 

мистців П. Левченка, С. Васильківського, М. Беркоса, М. Ткаченка. Новим змістом 

наповнюються картини побуту. Сільські і міські інтер'єри міських, написані 

харківськими художниками, містять частку того сакрума, що вони втілювали в 

національному пейзажі. Раннє загострення опозиції «індустрія – природа» визначало 

«урбаністичний інтимізм» в творчості харківських мистців, де вони поєднували 

захоплення новітніми тенденціями (імпресіонізм, модерн, набіди) з інтересом до 

світлопису.  

На зламі ХІХ-ХХ ст. в Харкові виникають сприятливі умови для формування 

мистецького осередку, центрованого довкола Малювальної школи М.Д. Раєвської-

Іванової, що адаптувала до місцевих умов рух «мистецтв і ремесел», визначивши як 

магістральне річище художньо-промисловий напрямок і пошуки національного 

стилю (в опозиції до «периферійності» відносно національних центрів). Уважне 

ставлення до малих форм у мистецтві, до усього нового в школі Раєвської-Іванової 

сприяло розвитку нових видів мистецтва, таких як світлопис чи сценографія.  

Альтернатива академічній художній парадигмі – студійний рух, що 

впроваджує нову концепцію мистецтва, – набуває розвитку у Харкові на межі 1900-

10-х рр. Започаткована 1907 р. Є. Агафоновим студія «Блакитна лілія» (й похідні від 

неї «Будяк» і «Накось») втілювала богемні ідеали художнього життя, синтетичне 

поєднання образотворчого мистецтва з театром («Блакитне око») і літературою, нове 

ставлення до індивідуальності художника, гендерних ролей («жінка-художниця» і 
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«амазонка авангарду»). Художня колонія у Красній Поляні постає як унікальне 

явище, що поєднало особливості природи і культури Харкова. Розташована серед 

мальовничої природи сільська садиба Синякових стала ключовим топосом у 

мистецтві раннього авангарду Харкова, і важливим для становлення футуризму. У 

Красній Поляні був підписаний інспірований В. Хлєбниковим футуристичний 

Маніфест «Сурма марсіан» (1916). Поєднання у творчості М. Синякової 

неопримітивізму з рисами фовізму й експресіонізму, свідчить про актуалізацію в 

художній культурі Харкова аспектів «фемінізованості» та «войовничості», 

притаманних ранньому авангарду. 

З появою сецесії в Харкові набуває яскравого вираження «український 

модерн», його архітектурні маніфестації неабияк збагатили національну семантику. 

Унікального значення набуває постать В. Кричевського, як вихованця харківських 

студій (зокрема, архітектурних майстерень С. Загоскіна та О. Бекетова), 

прихильника естетичних теорій Д. Рьоскіна і У. Морріса. У створенні національного 

художнього стилю художня культура Харкова вирізняється власними пріоритетами. 

Підкреслюється, що саме на харківському ґрунті, – виникають видатні пам’ятки 

«українського архітектурного модерну», створюються взірці української 

ідентичності (насамперед, в графіці В. Кричевського). У Харкові він поглиблений 

своїм історико-культурним контекстом, для якого важливими були внутрішні 

комунікації міського художнього товариства з іншими художніми центрами регіону, 

зокрема з полтавським осередком. Кожна з видатних пам'яток стилю, створених на 

початку ХХ ст., має своє значення, однак за масштабом завдань, що постали перед 

українською культурою, за втіленням архітектурних замислів, зрештою, за 

резонансними відгуками, – виділяються: Будинок Полтавського земства 

(В. Кричевський, С. Васильківський, М. Самокиш, М. Уваров) та Харківське 

художнє училище (М. Піскунов, К. Жуков, В. Єрмілов). Обидві пам’ятки яскравого 

архітектурно-художнього синтезу глибоко закорінені в ґрунт регіональних традицій.  
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Вирішальними для формування в Харкові базового ресурсу модерних течій 

(модерн, постімпресіонізм, фовізм) стали художні студії наступного покоління, 

очолювані мистцями, що отримали художній досвід в європейських майстернях. 

Мистецьке середовище приватних студій виступало виразною альтернативою 

відкритому в 1912 р. на базі Міської художньої школи Харківському художньому 

училищу (у підпорядкуванні СПАХ): його педагогічне ядро сформували прибулі з 

Петербургу рєпінські учні. Важливим центром тяжіння художньої молоді в Харкові 

в 1910-ті рр., де навчання наслідувало паризькі студії, стала майстерня учня 

А. Матісса – О. Грота і Е.Штейнберга, апологета П. Сезанна і В. Ван-Гога. Постать 

Е.Штейнберга розкриваэться в іміджі художника-майстрового, що було характерно 

для міста (в цьому ряду речники художньо-промислової культури Харкова 

В.Кричевський, Касандр, В. Татлін і В. Єрмілов). Розкривається, що центром 

розповсюдження сезаннізму стала студія «Зелена сова» в домі Б.-Я.Цибіса. 

Діяльність гуртка свідчить про назрілу в тодішньому Харкові потребу нового 

об'єднання і проливає світло на витоки кубофутуристичного спрямування «Спілки 

семи». Цей період прикметний відмежуванням від модерну і переходом від пейзажу 

до натюрморту, в якому певну роль зіграв харківський «сезанніст» Д. Пещанський. 

Обґрунтовується важливе місце художнього об’єднання «Спілка семи» в 

тогочасній українській культурі та його роль у розвитку раннього авангарду 

Харкова. Протягом 1915-16 років в училищі сформувалася група художників, їх 

творчість відображає багатоманітну палітру змін, що супроводжували становлення 

кубофутуризму в Харкові. Яскравим поєднанням архітектури, мистецтва і театру 

стало кабаре «Дім артиста», яке художники «Спілки семи» декорували у гібридному 

сполучанні модерну з футуристичним гротеском. Синтез мистецтв у «Дому артиста» 

був відгуком на художнє явище віденської «Летючої миші», чи однойменної 

московської, інтегруючи харківський авангард в європейську художню культуру. 

У творчому доробку харківської «Спілки семи» та її кола простежується 

кілька напрямків вкорінення авангарду в мистецтво Харкова 1910-х рр. Цей процес 
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у стрімкому темпі завершував низку завдань європеїзації, змінюючи стилістику від 

модерну до кубофутуризму та супрематизму. На шляху до новоєвропейського 

пейзажу, де, за Е. Панофським, втрачається вторинний, або умовний, сюжет і 

відбувається «прямий перехід від мотиву до змісту», іконологічна складова перестає 

бути домінантою. Алегорична мова поступово видозмінюється, проходячи через 

випробування примітивом, до якого сміливо звертається нова генерація. Важливими 

для харківського авангарду стали контакти з художниками Києва й Одеси 

(О. Екстер, С. Фазіні), які сприяли завершенню «колористичної революції» й 

переходу до спектральних кольорів. Кубофутуристичні стратегії «Спілки семи» 

розкриваються в палітрі епатажних жестів, схильності до «зауму», «естетики 

жовтого» (О. Вайльд), позначеної викликом і комізмом; в експериментах зі 

створенням нової просторової системи координат («спіральна перспектива», ідея 

розвитку «вибухової» форми), звертанні до іконної традиції. У світлі культу жінки й 

влади краси постає роль Л. Третьякової, художниці й музи «Спілки семи». 

Розкрито, що у 1920-ті рр. харківське художнє коло поповнюється за рахунок 

прибуття до столиці творчої інтелігенції з усієї України. З-поміж них М. Семенко, 

який створює в Харкові потужний творчий осередок довкола журналу «Нова 

генерація». Театральне життя Харкова доповнює театр Л. Курбаса. Важлива роль 

належить О. Довженку, який продовжує в Харкові свої мистецькі студії,  бере участь 

в діяльності «Гарту»,  АРМУ, «Урбіно», «ВАПЛІТЕ», ВУФКУ. В активному 

художньому середовищі Харкова виокремлюється стильовий напрямок 

конструктивізму. Засновником його української гілки виступає В. Єрмілов, 

визнаний найоригінальнішим автором на всеукраїнських виставках кін. 1920-х. 

Цикл «експериментальних робіт» Василя Єрмилова репрезентує індивідуальний 

шлях від кубізму до конструктивізму (розфарбовані рельєфи, колажі). У сміливих 

експериментах з традиційними жанрами створюється конструктивістський 

«пейзаж», «портрет», «натюрморт», «історична картина». Їх трансформація 

відбувалася значною мірою за рахунок тих чинників у мистецтві конструктивізму, 
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які не підтримували міметичної моделі (ізольована або фрагментарна репрезентація 

предмета, яка деформує його сприйняття). Відштовхуючись в своїх роботах від 

кубістів і дада, з їх маніфестацією архаїки, він бере її з української обрядової 

семантики. 

Принципові зміни у художній культурі України 1920-х рр., що поклали край 

уявленням про фотографію і кіно як ерзац живопису й театру, – офіційно узаконені 

створенням у Харкові ВУФКУ (1922). Ідеологію «Нової генерації» транслює 

конструктивістська фотографія Д. Сотника. Художники, передусім Б. Косарев і 

В. Єрмілов, починають опановувати «кіно-фото» як нові медії. У цей час не тільки 

малярство, а й театр суттєво коригували заняття світлописом і кіно. Співпраця 

О. Довженка з ВУФКУ, як і остаточне навернення до кінематографії відбувалися в 

контексті столичного Харкова. 1929 рік, позначений участю Б. Косарева в зйомках 

«Землі» О. Довженка, характеризує всепоглинаючий інтерес до світлопису й кіно, – 

двох мистецьких медіа, котрі сягнули вищих щаблів художньої ієрархії того часу. 

Унікальний фоторепортаж Косарева, в якому окрім акторів фігурують О. Довженко 

й Д. Демуцький, В.Г. Кричевський і В.В. Кричевський, В. Хмурий і М. Семенко, – 

розкриває інтертекстуальні зв’язки, що пронизують українську культуру 1920-х рр., 

і відбилися на кінострічці, визнаної на всесвітньому рівні. 

Xарківський період (1919–1934) скріплює в нову єдність мистецькі школи 

України. Розглядаючи з певної історичної дистанції весь матеріал, не можна обійти 

історичний феномен літературоцентризму в харківській культурі 1920-х рр. (з її 

будинком «Слово», літературною дискусією, розпочатою М.Хвильовим), і те, як 

саме він впливав на мистецькі процеси. У живопису ця тенденція сгенерувала появу 

низки видатних живописних та графічних портретів (передусім письменницького 

загалу) О. Довженка, М. Жука, М. Шаронова та ін.). Після шаленого наступу 

офіціозу 1930-х харківський авангард змушений був зайняти андеграундні позиції і 

надалі існував як офіційно невизнана альтернативна гілка мистецтва. Останньою 

маніфестацією авангардного руху в Харкові стала виставка «стопортретної» серії 
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А. Петрицького (1932), де мистець закарбував літературний цвіт Харкова, що був 

майже тотально знищений упродовж 1930-х рр. Різноманітні рухи, множення 

«відхилень», констатованих у вигляді потаємних знаків «мови тіла» у 

письменницькій серії визначається як психологічне протистояння «системі». 

Петрицький досягає неабиякого успіху у правдивому змалюванні літературного 

товариства тогочасної жорстокої доби. На цьому тлі особливо вирізняється портрет 

М. Семенка в контексті т. зв. «літературного ярмарку» (з його топосом «кафе Пок»), 

і зокрема – як втілення в новому українському мистецтві теми «поет і муза». 

У середині 1930-х В. Єрмілов реалізує масштабний проект оформлення 

інтер’єрів першого в СРСР Палацу піонерів і жовтенят, орієнтуючись на досвід 

Бавгауза, у феноменальному колірному аранжуванні поєднавши художню мову 

авангарду й народного мистецтва. Однак проект поклав початок зіткненню 

конструктивістських концепцій з помпезними запитами сталінського «ампіру». 

Ключовими постатями в процесі творення культури художнього авангарду в 

Харкові після 1930-х років залишалися В. Єрмілов, Б. Косарев, Г. Бондаренко, 

А. Петрицький, впливаючи на формування наступної генерації мистців. Діяльність 

В. Єрмілова в Харкові, визначила обрії плідного розвитку дизайну в регіоні. Завдяки 

Б. Косареву в харківській художній культурі з’явилася плеяда талановитих мистців, 

які визначили її своєрідність. В.Єрмілов, повертаючись вже у 1960-ті рр. до 

конструктивістських ідей 1920-х, адресує низку проектів двом знаковим постатям: 

Пікассо і Хлєбникову. Таким чином, Єрмілов не тільки розпочинає, а й завершує 

цей напрям на теренах Східної України. 

На хвилі «відлиги» В. Бахчанян і В. Григоров, вихованці студії О. Щеглова 

(учня В. Єрмілова), втілюють свої модерністські позиції у серії вуличних виставок 

харківського андеграунду. В. Бахчанян створює провокативну (за американською 

модерністською моделлю) арт-акцію – «дріппінг» на харківському заводі 

«Поршень», концептуальну авторську книжку, мистецькі об’єкти, що вже мають 

ознаки постмодернізму. 
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Естафета андеграунду в Харкові перейшла в кінці 1960-х до фотографів. 

Важливими культурними осередками у Харкові стали Клуб любителів кіно, 

Обласний фотоклуб та художня студія В.Григорова при ньому, яку відвідували 

майбутні лідери харківської групи фотомистців «Час». Мистецькі шляхи Харкова 

останньої третини ХХ ст. показують вже інший культурний ландшафт. З’явилася 

нова генерація художників, що відображає динаміку поглядів, реалізуючи творчі 

інтенції в нових мистецьких медіа. Надалі всесвітньо відома авангардна група 

фотографів група «Час» маніфестувала «теорію удару», викриваючи міф про 

радянську реальність. Харківські художники формують мову, яка стане 

мейнстримом українського мистецтва ХХІ ст.  

Ключові слова: авангард в образотворчому мистецтві Харкова, імпресіонізм, 

кубофутуризм, конструктивізм, фотографія як новий арт-медіум, постмодернізм. 

ANNOTATION 

Pavlova T.V. Avant-garde in the fine art of Kharkiv in the XX century. – 

Manuscript. Dissertation for the Doctor of Arts degree, specialty 17.00.05 – Fine Arts. – 

Lviv National Academy of Arts. – Lviv, 2018.  

Kharkiv Art of the twentieth century is one of the most striking phenomena in the 

artistic culture of Ukraine that emerged and developed against the background of national 

revival and Europeanization movement. Contribution of Kharkov artists to the world 

culture is determined primarily by the avant-garde art. So, the key is understanding the 

avant-garde heritage of Kharkiv, the works of art, collective and personal manifestations 

of artists, published in the artistic context of that time and set against the discussion 

processes and all the variety of cultural relations of Kharkiv artistic life. The work of 

E. Agafonov, G. Bondarenko, M.Burachek, D. Burluk, O. Dovzhenko, V. Khlebnikov, 

O. Khvostenko-Khvostov, V. G. Krichevsky, V. Meller, I. Padalka, A.Petritsky, 

Z. Serebriakova, V.Sharonov, M. Synyakova, is connected with the city. However, 

V. Yermilov and B.Kosarev are the most prominent figures of Kharkiv fine avant-garde 
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art. Throughout the 20th century they were its agents, steadily carrying the baton of 

modernization of artistic culture. The versatility of their art makes them worthy 

representatives of Ukrainian revival. 

Kharkiv artistic culture of the 20th century appeared as ambivalent. This duality was 

developing in an opposition «nature – industry», «province – capital», «grey city» – 

«nucleus of artistic avant-garde». This logic formed the basis for recurrent passionarity 

splashes of avant-garde art in Kharkiv. The art of Kharkiv at the turn of the 20th century 

was determined by a combination of the aims of national culture and the problems that 

became urgent at that historical time. In artistic understanding of Kharkiv culture at the 

end of the 19th century-beginning of the 20th century urbanism related to provincial topos 

in P.Levchenko's works reveals a number of topics of crisis recognition of the asymmetry 

of being, which affects the genesis of avant-garde discourse. 

During the 20th century there were several periods of exceptional fruitfulness of 

Kharkiv art, when the forefront was taken by landscape (and interior genre) at the turn of 

the 19th and 20th centuries, still life - on the brink of 1910-1920's, portrait - at the turn of 

1920 -30's, thematic picture - from the mid 1930's till 1980's and hybridization of genres 

on the brink of the 20th and 21st century. At the turn of the 19th and 20th centuries 

landscape becomes the main artistic genre. The unprecedented rise of national painting 

was most clearly embodied in the landscapes by Kharkiv artists P. Levchenko, 

S. Vasilkovsky, M. Berkos and M. Tkachenko. New content starts filling the pictures of 

everyday life. The rural and urban interiors of the city painted by Kharkiv artists contain 

part of the sacrum they embodied in the national landscape. Early accentuation of the 

opposition "industry-nature" determined "urbanistic intimacy" in the works of Kharkiv 

artists, which combined admiration for the latest trends (impressionism, modernism, les 

Nabis) with interest in photography. 

At the turn of the 20th century Kharkiv becomes an auspicious place for the 

development of arts centre, which formed itself around the drawing school of 

M.Rayevskaya-Ivanova, who adapted the movement of «arts and crafts» to the local 
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reality. Attention to everything new in the school of Rayevskaya-Ivanova contributed to 

the development of new art forms, such as photography and scenography. 

The artists of the studio «Blue Lily» actively participated in the bohemian life of the 

theater-cabaret «Blue Eye», initiated by Agafonov. A unique phenomenon in the context 

of Kharkiv culture was an original artistic centre in Krasna Polyana. Located in a 

picturesque natural setting, Sinyakov's farmstead became a key topos in the early Kharkiv 

avant-garde art and an important place for the formation of futurism, where the futuristic 

Manifesto "The Martian Pipe" (1916), inspired by V. Khlebnikov was signed. The 

combination of neoprimitivism with the features of fauvism and expressionism in the 

works by M. Sinyakova testifies to the actualization of the aspects of "feminization" and 

"militancy" inherent in the early avant-guard in the artistic culture of Kharkiv. 

 With the appearance of Secession «Ukrainian Modern» in Kharkiv got its clearest 

expression; its architectural manifestations have significantly enriched the national 

semantics. V. Krichevsky became a figure of unique importance as an alumnus of Kharkiv 

studios and a supporter of aesthetic theories of J. Ruskin and W. Morris. Kharkiv artistic 

culture was characterized by its own priorities in the process of creation of the national 

artistic style. It is emphasized that Kharkov was the very soil at which the outstanding 

monuments of Ukrainian Architectural Modern style sprang up. In Kharkov this style was 

enhanced because of its historical and cultural context, for which the communication of 

the Municipal Art Society with other artistic centres of the region, including the artistic 

centre in Poltava, were of high importance. All the outstanding monuments of the style, 

created in the early 20th century have their own value, however, as for the scale of the 

problems that Ukrainian culture was facing, realization of the architectural concept, and, 

finally, resonant response, the House of Province Zemstvo in Poltava (V. Krichevsky 

S. Vasylkivsky, M. Samokish, V. Uvarov) and Kharkiv Art School (M. Piskunov, 

K. Zhukov, V. Yermilov) really stand out. Both of them are the monuments of bright 

architectural and artistic synthesis and they are deeply rooted in the soil of regional 

traditions. 
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The art studios of the next generation, led by the artists who had received artistic 

experience in European studios, became crucial for the formation of Kharkiv base of 

modern trends in art (Postimpressionism, Art Nuveau and Fauvism). Artistic environment 

of the private studios was an expressive alternative to the Kharkiv Art College 

(subordinate to the St. Petersburg Academy of Arts) the pedagogical core of which was 

formed of the graduates of the Academy, who came to Kharkiv from St. Petersburg. An 

important centre of gravity for Kharkiv artistic youth in 1910s that was echoing to the 

ideas of Parisian studios was the workshops of H. Matisse's student – O. Groth and E. 

Shteynberg, a follower of P. Cezanne and V. Van Gogh. The figure of E. Shteynberg 

reveals itself in the combination of the features of an «artisan» and a «dandy», as a typical 

one for the city with its technocratic preferences (he belongs to the same range with the 

spokespeople of Kharkiv art and industrial culture V. Krychevsky, V. Tatlin and 

V. Yermilov). It turns out that the centre of propagation of Сezannism was studio «Green 

Owl». The activity of the studio indicates the pressing need for a new association in 

Kharkiv and sheds light on the origins of cubofuturistic direction of the «Union of the 

Seven». This period is remarkable for distancing from Art Nuveau, and transition from 

landscape to still life, in which D. Peschanskyy, a Kharkiv Cezannite, played a certain 

role. 

The consolidation of avant-garde force in the association «Union of the Seven» was 

a crucial event in the development of early avant-garde in Kharkov, occupying an 

important place in the Ukrainian culture of those days. During the 1915-1916 in the Art 

School a group of artists was formed; their work reflected the diverse palette of the 

changes that accompanied the formation of Cubofuturism in Kharkov. «The House of 

Artist» cabaret was a striking combination of architecture, art and theatre. Its decorations 

made by the artists of the «Union of the Seven» were a fusion of Modern style with 

futuristic grotesque.  

In the creative works of Kharkiv «Union of the Seven» and the circle of people 

surrounding it several lines of entrenchment of avant-garde in Kharkiv art in the 1910s can 
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be traced. This process was rapidly completing several tasks of Europeanization by 

changing the style from Secession to Cubofuturism and Suprematism. On the way to a 

new European landscape, where, according to E. Panofsky, the secondary or nominal plot 

is lost and a «direct transition from motif to content» takes place, iconological component 

ceases to be dominant. Allegorical language gradually changes, passing through a «test» of 

Primitivism, which the new generation boldly addresses. The contacts of Kharkiv avant-

garde with Kyiv and Odessa artists (O. Exter, S. Fazini) were really important and 

contributed to the end of the «colouristic revolution» and switchover to spectral colours. 

Cubofuturistic strategies of the «Union of the seven» were revealed in the palette of 

flamboyant gestures, theatricality, «aesthetics of yellow» (O. Wild) marked with challenge 

and humour; in the experiments with a new spatial coordinate system («Spiral 

Perspective», the idea of «explosive» form) and referring to icon tradition. The role of 

L. Tretyakova, an artist and the muse of the «Unions of the Seven», is illustrated in the 

light of the worship of a woman and the power of beauty. 

In the 1920s Kharkiv art circle expanded due to the creative intellectuals from all 

over Ukraine coming in flocks to the capital. Among them was M. Semenko, who created 

a powerful creative centre around the magazine «New Generation». The theatre life of 

Kharkiv was amplified by Les Kurbas. An important role was played by Alexander 

Dovzhenko. In Kharkiv he continued his education in painting and took part in the activity 

of the ARMU, "Hart", "Urbino" and "VAPLITE". Constructivism started to distinguish 

itself as a stylistic trend in the active artistic environment of Kharkiv. In the late 1920s 

Yermilov’s creative range developed in full, ranging from small graphic forms to 

architectural designs. Jubilee all-Ukrainian exhibits featured Yermilov’s solo exhibit of 

«experimental works», which traced his artistic path from Cubism to Constructivism 

(painted reliefs, collages). He experimented with the traditional genres of landscape, 

portrait, still life and even «historical picture». The transformation of genres in art by 

Yermilov took place largely due to the factors in the art of Constructivism that didn't 

support mimetic models (isolated or fragmented representation of an object, which distorts 
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its perception). In distancing himself from the Cubists and Dadaists in his manifestation of 

archaism, Yermilov seeks it in Ukrainian ritual semantics.  

The fundamental changes in the artistic culture of Ukraine in the 1920s, which put 

an end to the ideas about photography and cinema as ersatz to pictorial art and theatre, 

were officially institutionalized with the creation of All-Ukrainian Photo-Cinema 

Directory (VUFKU) in Kharkiv in 1922. The ideology of «New Generation» was 

broadcasted through constructivist photography by D. Sotnik. Artists started to acquire 

photo and cinema as new media. At this time, not only painting, but also theatre 

significantly influenced photography and cinema. The cooperation of Dovzhenko with 

VUFKU, just like the final conversion to the cinema, took place while Kharkov was the 

capital city. The year 1929, marked with B. Kosarev's participation in the shooting of the 

film «Earth» by Dovzhenko, was characterized by overwhelming interest to photography 

and cinema – the two arts that reached the highest positions of artistic hierarchy at that 

time. Unique photo reportage by Kosarev, in which, besides the actors, О. Dovzhenko and 

D. Demutsky, V.G. Krichevsky and V.V. Krichevsky, V. Hmury and M. Semenko, also 

appeared – reveals the intertextual relations that ran through all the Ukrainian culture of 

the 1920s, and were reflected on the film that was internationally recognised. 

Kharkiv period (1919-1934) consolidates artistic schools of Ukraine into a new 

unity. Looking from a certain historical distance at all the material, we cannot ignore the 

historical phenomenon of literature-centeredness of Kharkiv culture of the 1920s (with its 

house «Slovo» («Word») and literary discussion started by M. Hvylovy), and how it 

influenced the artistic process. This generated the appearance of a series of picturesque 

graphic portraits (primarily of the writer's circle) by O. Dovzhenko, M. Zhuk, 

M. Sharonov etc.). After a violent attack of officialdom of the 1930s Kharkiv avant-garde 

had to take an underground position and later it existed as an officially unrecognized and 

alternative branch of art. The latest manifestation of the avant-garde movement in Kharkiv 

was the exhibition of the «hundredportrait» series by A. Petritsky (1932), in which the 

artist captured the literary «cream» of Kharkiv that was almost totally destroyed during the 
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1930s. Various movements, an array of «deviations», stated as secret signs or other signs 

of «body language» in the writers' series, was defined as a psychological struggle with 

cliché and with «the system». Petritsky achieves outstanding success in true-to-life 

depiction of the literary society at those brutal times. Against this background, the portrait 

of M. Semenko distinguished itself in the context of the so-called «Literary Fair» (with its 

topos «cafe Pok»), and, in particular as an embodiment of the new Ukrainian art theme of 

«poet and muse».  

In the mid-1930s he completed a huge interior design project at the first Palace of 

Young Pioneers in the USSR (Kharkiv), in which he incorporated the Bauhaus experience. 

In implementing his «philosophy» of production, he upheld the principles of 

spectacularity, transforming the Palace of Young Pioneers into a «fair», as earlier he had 

transformed the propaganda train into a «wedding chest». Yermilov’s phenomenal color 

arrangements were a blend of the language of avant-garde architecture and Ukrainian folk 

art. 

The key figures in the creation process of artistic avant-garde culture in Kharkiv 

after the 1930s were V. Yermilov and B. Kosarev, who influenced the formation of the 

next generation of artists. Yermilov's work in Kharkiv defined the horizon of effective 

development of design in the region. Due to B. Kosarev a constellation of talented artists 

appeared in Kharkiv painting and scenography and defined its uniqueness. In the 60s 

Yermilov revisited of the ideas of the 1920s. Thus, in order to understand Ukrainian 

constructivism one should take into account the fact that Yermylov not only starts, but also 

finishes this trend in Eastern Ukraine in 1960s. 

Riding the wave of «Thaw» V. Bakhchanyan and V. Grigorov, students of 

O.Scheglov's studio (Yermilov's student), implement their modernist position in a series of 

street exhibitions of Kharkiv underground. At that time, a large stir was caused by an art-

pop event at the Piston factory where Bakhchanyan led his fellow workers to carry out 

«dripping» on the floor by means of leaky buckets filled with colour. This imitation of 
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Jackson Pollock in an environment of a Soviet production facility resulted in 

Bakhchanyan’s dismissal for «propaganda of bourgeois art».  

The baton of the underground was handed to the photographers in the 1960s. 

Cinema Friends Club and Regional Photo Club became important cultural centres of 

Kharkiv. Artistic ways of Kharkiv of the end of the 20th century showed another cultural 

landscape. A new generation of artists appeared, reflecting the dynamics of views, 

realizing creative intentions in the new artistic media. Later, the world-famous avant-garde 

group of photographers, the Time group (B. Mikhailov, O. Malevaniy, E. Pavlov, 

Y. Rupin etc.), manifested the "shock theory" (1971), exposing the myth of Soviet reality. 

Kharkiv artists form a language that will become the mainstream of Ukrainian art of the 

twenty-first century. 

Keywords: Kharkiv fine avant-garde art, impressionism, Cubo-Futurism, 

Constructivism, photography as a new art medium, postmodernism. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В історії української художньої культури 

кінця ХІХ–поч. ХХ ст. Харків посідає особливе місце. Небувале піднесення 

простежується в розвитку пейзажного живопису того періоду, що набуває виразного 

національного звучання, а також інтер’єрного жанру (М. Беркос, С.Васильківський, 

П. Левченко, М. Ткаченко). З поширенням модерну представник його харківської 

гілки в Україні В. Кричевський постає як засновник «українського архітектурного 

стилю», втілюючи неповторні риси вікових надбань українського зодчества та 

декоративного мистецтва в Будинку Полтавського земства, а також створивши 

взірці нової української графіки з її чітко окресленим національним характером. 

Нова генерація харківських мистців прийняла естафету й 1913 року долучилася до 

декоративного оздоблення будівлі Харківського художнього училища, так само 

зведеного в «українському архітектурному стилі». Утім, модерністський рух в 

українському мистецтві 1910-х рр. уже набирав обертів у напрямі нових стильових 

шукань – авангардних. І потужний гурт молодих харківських майстрів досить 

швидко проходить шлях від декадансу своїх ранніх творчих угруповань до 

кубофутуристичної лінії й далі до формування останньої сходинки авангардних 

пошуків в українському мистецтві перед запуском сталінської репресивної машини 

– конструктивізму. У 1920-х – на поч. 1930-х рр. в столичному Харкові, найбільш 

конструктивістському місті в Україні, де зібралися представники авангардного руху 

в різноманітних сферах мистецької діяльності (М. Семенко, Л. Курбас, 

А. Петрицький, О. Довженко, Б. Косарев, В. Єрмілов), розгортається стрімка 

перспектива європеїзації українського мистецтва, відхід від периферійного стану й 

зародження нових на той час форм художньої творчості зі своєю неповторною 

самобутністю, зокрема дизайну, кіно, художньої фотографії. 

Після репресій 1930-х В. Єрмілов із Б. Косаревим і Г. Бондаренком, попри всі 

випробування, що випали на їхню долю, залишалися живими носіями художніх 

концепцій перерваного авангарду в Харкові. На хвилі «відлиги» вихованці студії 
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О. Щеглова – учня В. Єрмілова, декларують свої модерністські позиції в серії 

вуличних виставок харківського авангарду. Значну роль у відновленні мистецького 

експерименту відіграє генерація шістдесятників (Є. Джолос-Соловйов, П. Тайбер, 

В. Куликов, В. Гонтаров), які продовжили перервані еволюційні художні процеси. 

Мистецькі шляхи Харкова останньої третини ХХ ст. демонструють уже інший 

культурний ландшафт. З’явилася нова генерація мистців, яка репрезентує нове 

яскраве явище харківського нонконформізму – «харківську фотографію», що стала 

відомою далеко за межами України. 

Системне дослідження авангардного феномену Харкова ХХ ст. обумовлене 

необхідністю ґрунтовного вивчення художніх процесів в українському мистецтві. 

Розробка цієї теми, як важливої сторінки в українському авангарді взагалі, є 

важливим чинником інтеграції харківського художнього континууму в український 

та європейський простір художньої культури. 

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

дослідження виконано в рамках наукової тематики кафедри теорії і історії мистецтв 

ХДАДМ і здійснювалося згідно з держбюджетними науково-дослідними темами: 

«Сакральне мистецтво Сходу та Заходу: художні та культурно-філософські аспекти 

традиції, інтеграції та сучасного розвитку» (державний реєстраційний номер 

0109U003031, 2011–2012 рр.), «Методичні аспекти теорії творчості, матриці 

символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять» 

(номер державної реєстрації 0314U003934) на 2014–2016 рр. 

Мета дослідження: розкрити особливості феномену авангарду, його 

формування й розвитку в образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст. Досягнення 

поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– вивчити історіографію теми, визначити стан розробленості теми, визначити 

її проблематику, джерельну базу, стратегію й методи дослідження; визначити 

періодизацію авангардного мистецтва в Харкові за напрямами й жанрами; 
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– висвітлити передумови розвитку модерного мистецтва в Харкові на зламі 

ХІХ–ХХ ст., виявити джерела й чинники формування потужного художнього 

осередку в Харкові, спрямованого на європеїзацію; 

– простежити трансформації мистецтва Харкова в контексті впровадження 

сецесійного руху на початку ХХ ст.; 

– висвітлити коло новітніх художніх студій, їх вплив на формування модерних 

напрямів і провідних представників у мистецтві Харкова першої третини ХХ ст.; 

– визначити явище «неопримітивізму» у структурі авангардного мистецтва 

Харкова; 

– виявити генезис та значення кубофутуризму в модернізації образотворчого 

мистецтва Харкова;  

– визначити витоки, формування та роль конструктивізму в художній культурі 

Харкова ХХ ст.; 

– висвітлити процес реактивації авангарду в образотворчому мистецтві 

Харкова в період «відлиги»;  

– простежити зв’язок «історичного авангарду» з постмодернізмом кінця ХХ 

ст. в мистецьких процесах Харкова; виявити роль окремих мистців у передачі 

авангардної естафети. 

Об’єкт дослідження: образотворче мистецтво Харкова ХХ ст.  

Предмет дослідження: авангардний феномен, його генезис і функціонування 

в образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст.  

Методи дослідження. Методологія дослідження сформована на теоретичній 

базі сучасного кола мистецтвознавчих та культурологічних матеріалів. Комплексне 

використання джерел, обумовлене системним підходом, визначило інтеграцію 

декількох методів, де головними став мистецтвознавчий (зокрема, образно-
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стилістичний) аналіз. В аналізі історичних аспектів застосовано історичний метод: 

як синхронний, так і діахронний підхід. Подекуди використовувалися 

іконографічний, іконологічний, семантичний, психологічний та компаративістський 

аналіз. Під час розгляду українського модерного мистецтва в контексті харківської 

художньої культури – контекстуальний метод. Потреби семантичного узгодження 

різноманітних видів образотворчих мистецтв (зокрема, новітніх арт-медіа) 

викликали необхідність використання культурологічних методів.   

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому уперше 

теоретично осмислено одне з найяскравіших явищ української художньої культури – 

авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст. 

– досліджено широке коло літературних джерел та художніх творів; 

обґрунтовано неперервність авангардного руху Харкова ХХ ст. в лоні його 

амбівалентної художньої культури; введено до наукового обігу мистецькі твори 

художників Харкова, окремі персоналії; уточнені окремі факти життя і творчості 

харківських мистців, знайдені невідомі архівні документи, атрибутовано й 

ідентифіковано низку мистецьких творів та документів;  

– досліджено передумови розвитку модерного мистецтва в Харкові на зламі 

ХІХ–ХХ ст., виявлені чинники утворення потужного художнього осередку в 

Харкові з вираженим курсом на європеїзацію;  

– виявлені особливості мистецьких процесів у харківському художньому колі 

на початку ХХ ст., що характеризувалися спрямуванням на модерні напрями в 

мистецтві, пошуками національного стилю, які увінчує постать В. Кричевського; 

– визначено роль новітніх практик харківських художніх студій: «Блакитної 

лілії» Є. Агафонова, студії Е. Штейнберга й О. Грота та їх вплив на формування 

модерних напрямів (модерну, сезаннізму, фовізму); 
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– висвітлено значення неопримітивізму, його гібридне поєднання з 

експресіонізмом, а також зв’язок із народним мистецтвом та «наївом» як 

морфологічну складову у структурі авангардного мистецтва (зокрема, у творчості 

М. Синякової, Б. Косарева, В. Єрмілова); 

– виявлено особливості формування кубофутуристичного напряму в художній 

культурі Харкова; висвітлено сутність новаторського характеру творів «Спілки 

семи» та вплив на модернізацію всієї царини художньої культури Харкова;  

– досліджено генезис конструктивізму в харківській художній культурі й роль 

В. Єрмілова в його формуванні. Доведено, що явищу конструктивізму в архітектурі 

Харкова передував «живописний» етап; 

– розкрито значення «харківського періоду» в поєднанні мистецьких шкіл 

України, з визначенням ключових подій, як-от: тенденція літературоцентризму 

«Українського відродження», що позначилася на живописних та графічних 

«письменницьких» серіях; становлення нових арт-медіа в контексті образотворчого 

мистецтва: українське поетичне кіно й фотографія;  

– розкрито процес відновлення авангардних пошуків у мистецтві в період 

«відлиги», інспірованих потужним осередком «історичного авангарду», що вплинув 

на мистецтво шістдесятників; 

– встановлено характерну для художньої культури Харкова спадкоємність 

естафети авангарду, яка відгукнулася в мистецькому нонконформізмі кінця ХХ ст.; 

виявлено зв’язки між різноманітними художніми явищами Харкова, що корелюють 

між собою, вибудовуючи авангардну «магістраль», яка з’єднує мистецтво ХХ ст.; 

виявлено роль харківського художнього авангарду як важливої складової процесу 

становлення сучасного мистецтва в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані як складова частина загальної теорії та історії 
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українського модерного мистецтва, а також застосовані під час вивчення 

образотворчого мистецтва, зокрема харківського регіону; результати дисертації 

будуть корисні теоретикам, історикам та педагогам, з одного боку, як джерельна 

база для подальших досліджень, як узагальнювальний матеріал для створення 

сучасних моделей розвитку українського мистецтва – з іншого. 

Апробація результатів дисертації. Головні положення дисертації було 

викладено та обговорено на 60 наукових (35 Міжнародних) конференціях, 

персональних лекціях. З-поміж них – Міжнародна науково-методична конференція 

«Схід – Захід. Культура та цивілізація», Oдесa, 19–21 квітня, 2007; Міжнародна 

науково-методична конференція «Дизайн-освіта 2007: головні вектори розвитку 

вищої дизайнерської освіти в контексті Болонського процесу», Харків, ХДАДМ, 24 

квітня 2007; Науково-практична конференція, Харків, ХДАДМ. 2007, 12 травня 

2007; Міжнародна наукова конференція «Минуле і сучасне художньої фотографії», 

Львів. 28 травня 2007; Лекція в рамках Українсько-шведського проекту 

«Урбаністичні структури», Харків. 17 вересня 2007; Міжнародна наукова 

конференція «Фотографія та праця», Ліптовський Мікулаш (Словакія), 4 жовтня 

2007; Міжнародна наукова конференція Другі читання пам’яті М.Ф. Біляшівського, 

Київ, НХМУ. 24–26 жовтня 2007; Міжнародна наукова конференція 

«Конструктивізм», Москва, РДІМ. 13–16 листопада 2007; IX електронна наукова 

конференція: Теорія і практика матеріально-художньої культури, Харків, ХДАДМ, 

20 грудня 2007; Міжнародна наукова конференція: М.К.Рерих та його сучасники. 

Одеса, жовтень, 2008; Круглий стіл «Портрет у сучасному мистецтві Харкова», 

Харків, Мистецтвознавчий центр ХДАДМ, 20 березня 2009; Міжнародна науково-

методична конференція «Дизайн-освіта 2009: сучасна концепція дизайн-освіти 

України», Харків, ХДАДМ, 27 квітня 2009; Науково-методична конференція 

ХДАДМ до Дня науки, Харків, 14 травня 2009; Міжнародна наукова конференція 

«Художник у провінції», Суми, Художній музей 24–25 вересня 2009; Міжнародна 

наукова конференція «М.К. Рерих та його сучасники. Колекції та колекціонери», 
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Одеса, жовтень, 23–25 жовтня 2009; Міжнародна наукова конференція 

«Імпресіонізм і Україна», Київ, НХМУ, 18 грудня 2009; Міжнародна наукова 

конференція «Історія історії мистецтв в Центральній, Східній та Полуднево-Східній 

Європі», Торунь (Польща), 14–16 вересня 2010; Міжнародна наукова конференція 

«Стиль модерн у культурі», Київ, ІМФЕ НАМУ ім. М.Т. Рильського, 4 листопада 

2010; Круглий стіл «Портрет у сучасному мистецтві України», Мистецтвознавчий 

центр ХДАДМ, 31 березня 2011; Міжнародна наукова конференція «Особливості 

регіональних мистецьких шкіл України», Київ, НХМУ, 27 жовтня 2011; Круглий 

стіл «Проблеми та перспективи музейного видавництва», Київ, НХМУ, 28 жовтня 

2011; Міжнародна наукова конференція «Дизайн-освіта в Україні: сучасний стан, 

перспективи розвитку, євроінтеграція», Харків, ХДАДМ, 2 листопада 2011; 

Міжнародна наукова конференція «Л. Курбас в контексті світової та вітчизняної 

культури», Харків, ХДАК, 14–15 березня 2012; Круглий стіл «Портрет у сучасному 

мистецтві України», Мистецтвознавчий центр ХДАДМ, Харків, 10 квітня 2012; 

Лекція «Борис Косарев та українська фотографія», Український музей, Нью-Йорк 

(США), 27 квітня 2012; Всеукраїнська конференція «Борис Косарев як творча 

особистість», Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, 7 вересня 

2012; Всеукраїнська науково-практична конференція «Графічний дизайн: історія, 

сучасність та перспективи розвитку», Харків, ХДАДМ, 17 жовтня 2012; Міжнародна 

наукова конференція «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси 

дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес», Київ, ІМФЕ НАМУ ім. 

М.Т. Рильського, 22 жовтня 2012; Міжнародний Круглий стіл на презентації 

кінопроекту Genova-Liguria Film Commission разом з Державним агентством 

України з питань кіно, 7 грудня 2012; Круглий стіл на тему «Кафедра історії 

мистецтв НАОМА», НАОМА, Київ, 17 грудня 2012; Науково-практична 

конференція «Актуальне мистецтво: презентація сьогодення», Інститут проблем 

сучасного мистецтва НАМУ 29-30 березня 2013; Міжнародний Круглий стіл «The 

History of  European photography» у рамках Міжнародного фестивалю «Візії», Київ, 

27 травня 2013; Міжнародний Круглий стіл «Малевич і Україна», Київ, Мистецький 
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Арсенал, 28 травня 2013; Міжнародна науково-методична конференція «Дизайн-

освіта 2013: перспективи розвитку», Харків, 16–18 жовтня 2013; Лекція «Харківська 

фотографія кінця ХХ–поч. ХХІ ст.», Центр фотографії ім. бр. Люм’єр, Москва, 1 

листопада 2013;  Лекція «Харківська художня фотографія ХХ ст. як авангардний 

проект», Національна Художня Галерея Польщі, Варшава, 26 жовтня 2014; 

Міжнародний форум фотографії, Париж (Франція), 14 листопада 2014; Міжнародна 

конференція «Другі читання пам’яті академіка П.О. Білецького», НАОМА, Київ, 29 

листопада 2014; Лекція «В. Єрмілов: Шляхами українського конструктивізму», 

Інститут ім. А. Міцкевича, Варшава, 29 липня 2015; Міжнародна науково-методична 

конференція «Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах 

Євроінтеграції», Харків, ХДАДМ, 15 жовтня 2015; Міжнародний форум фотографії, 

Париж, листопад 2015; Міжнародна наукова конференція «Треті читання пам’яті 

академіка П.О. Білецького», НАОМА, Київ, 28 листопада 2015;   Міжнародна 

конференція «К. Малевич. Київський аспект», НАОМА, Київ, 6-9 жовтня 2016; 

Круглий стіл «Сучасна українська фотографія: проблеми і виклики», 21 жовтня 

2016, ЄрміловЦентр, Харків; Міжнародний Круглий стіл і презентація монографії 

«The History of European Photography» в Музеї Альбертіна, Відень (Австрія), 5 

листопада 2016 та Національній галереї Словакії (Братислава), 6 листопада 2016; 

XIX Міжнародна науково-практична конференція «Синтез науки, релігії та 

філософії», 26 листопада 2016; Міжнародна конференція «Четверті читання пам’яті 

академіка П.О. Білецького», НАОМА, Київ, 27 листопада 2016; Круглий стіл 

«Український авангард у глобальному контексті», Київ, 17 травня 2017; III 

Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському 

просторі», Одеса, 18-21 травня 2017; Міжнародна наукова конференція «Знакові 

постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні 

України», ІМФЕ НАМУ ім. М.Т. Рильського (Київ), 25 травня 2017; Лекція «Архів 

анонімного суспільства в дзеркалі українського мистця в рамках Дослідницької 

платформи «Архів сучасного мистецтва», ПінчукАртЦентр, 14 грудня 2017; Лекція 
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«Харків: час авангарду» в рамках Публічної програми виставки авангардного 

мистецтва Харкова «Місто ХА», НХМУ, Київ, 16 грудня 2017. 

Концептуальні ідеї дослідження отримали практичне втілення у розробці 

тематичних планів і навчально-методичних комплексів з дисциплін «Історія 

мистецтва та архітектури», «Аналіз творів мистецтва», «Історії станкового 

живопису», «Історії фотомистецтва», «Історії станкової і монументальної 

скульптури», «Спецкурсу з проблем сучасного образотворчого мистецтва» для 

студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 72 наукових 

публікаціях: У шести наукових монографіях (п’ять одноосібні), 21 – у наукових 

виданнях за межами України: Варшава, Краков, Торунь (Польща), Братислава 

(Словаччина), Відень (Австрія), Москва (Росія), Нью-Йорк (США), Вітебськ 

(Білорусь), 24 – у виданнях, затверджених ВАК України (Харків, Київ), у фахових 

виданнях (Харків, Київ, Одеса, Суми, Львів). 

Структура дослідження. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, 

висновків, списків умовних скорочень і використаних літературних (638 

найменувань) та архівних джерел (60 позицій), чотирьох додатків, які складають 

окремий том: листування мистців та діячів харківського художнього кола, 

хронологія подій мистецького життя Харкова ХХ ст., альбом ілюстрацій (724 поз.) 

та їх перелік. Основна частина дисертації – 383 с., обсяг з додатками – 593 с. 
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РОЗДІЛ I 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан дослідженості теми авангарду в образотворчому мистецтві Харкова  

Усвідомлення явища авангарду в образотворчому мистецтві, як і 

впровадження самого терміну, його подальше функціонування – породжувало 

дискусії протягом свого існування, супроводжуючись ними і дотепер. Воєнний  і 

політичний в першооснові термін, у застосуванні щодо мистецтва має свою історію. 

Після першої появи його в 1885 році у французькій критиці (Теодор Дюре), термін 

ще не прижився. Між тим виходили на кін фовізм, кубізм, футуризм та інші 

напрями. 

На теренах колишньої Російської імперії термін інтенсивно опрацьовується в 

ідеологічних інститутах, що запанували після більшовистського перевороту. У 1922 

році він виноситься на обкладинку московського літературно-художнього альманаху 

(вийшов у трьох номерах), що мав виразно політичний характер. Утім, уже перший 

його номер містив статтю художника Г. Якулова «Революція і живопис» та начерк 

Б. Арватова, присвячений Н. Альтману. Певна річ, напрямок мистецьких матеріалів 

Арватова був скерований  у бік виробничої ідеології. Надалі альманах публікував 

матеріали, присвячені Г. Якулову, зокрема в третьому числі вийшла стаття про 

цього художника Оскара Блюма, редактора видання, що цілком відповідала 

деклараціям «виробничників». Але більшовики прискіпливо ставилися до 

політичної позицієї Блюма. І четвертий номер (з теоретичною розвідкою знаного 

російського мистецтвознавця М. Тарабукіна), не вийшов. Доля Блюма, вирішувана 

Й. Сталіним, Л. Троцьким та Л. Каменєвим, постала під загрозою арешту, і він 

змушений був податися в еміграцію.  
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В Україні активний дискурс довкола поняття «авангард» триває в середині 

1920-х років, коли в прямій асоціації з ним у столичному Харкові виникає 

літературно-мистецьке об'єднання (на чолі з В. Поліщуком), що привласнює право 

визначення авангарду. У низці видань («Бюлетень Авангарду» і випуски художніх 

матеріалів «Авангарду») позиціонувалися зв’язки з європеїзацією й 

індустріалізацією. Поняття «авангарду» у мистецтві визначається в співвіднесенні з 

марксистською теорією, – як вектор прогресивної літератури і мистецтва, що 

теоретично обгрунтовується як конструктивізм–спіралізм. Цей напрямок корелює з 

тією розробкою теорії розвитку світової культури (як сходження по спіральних 

етапах), яку, зазначимо, Федір Шмідт обстоював не тільки в своїх наукових працях, 

а й поширював у педагогічній діяльності на теренах Харкова. Теорія залишила 

значущі сліди в мистецькому середовищі Харкова – в університеті, школі 

ім. Бородаєвського, де навчалися майбутні авангардисти  (В. Єрмілов, Г. Цапок, 

Б. Косарев та ін.). Група «Авангард» оголосила всі попередні течії «ар'єргардом», 

для якого Поліщук винайшов яскравий термін «назадництво» (як відповідник до 

категорії «ар'єргарду»). Завдяки підтримці М. Скрипника група отримала кошти на 

періодичне видання [546]. Отже протягом 1928–1929 років вийшло кілька номерів із 

матеріалами «Авангарду», в яких декларувалися погляди та переконання щодо  

пріоритетів авангардного мистецтва. До об'єднання входили українські, російські й 

німецькі письменнники (Й. Бехер К. Зєлінській, К. Клебер, М. Паньків, 

І. Сельвінській, Е. Стріха, Л. Чернов), художники і фотографи (О. Довгаль, 

В. Єрмілов, А. Панів), архітектори, представники з галузі поліграфії 

(І. Немоловський, Б. Таут, Я. Руденський), композитори (Ю. Мейтус, 

К. Богуславський). Художнім редактором видання був В. Єрмілов, який надав йому 

виразного «конструктивістського» вигляду. Саме цей художник, творчість якого 

відповідала усім теоретичним постулатам, здобув визнання як показовий 

авангардист. Третій номер журналу містив кілька матеріалів, присвячених Єрмілову 

(статті Б. Кратка, В. Поліщука, В. Седляра), щедро проілюстровані його роботами з 

нагоди 35-річного ювілею майстра. Українське видання «Авангард» протрималося 
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трохи довше за російське і встигло винести на мистецький загал значно більший 

дискусійний матеріал. Врешті-решт численні епатажні акції, соціальні жести, що 

відповідали певній «авангардній» моделі поведінки, радикальні висловлювання на 

адресу супротивників, – викликали гостру полеміку, – і невдовзі об'єднання було 

ліквідоване. Показово, що на цьому прикладі авангардного проекту з його 

інтенсивним досвідом відвертої маніфестувації, з ідентифікацією, дослідженнями – 

позначилася та доля, та перспектива, яка випадала його послідовникам в Україні в 

недалекому майбутньому: нищення накладу видання, публічне засудження, і каяття 

«винних» (згодом – навіть страта лідера, В. Поліщука).  

По закритті харківського альманаху, в 1930 році немов у продовження 

дискурсу (але з урахуванням відповідних політичних акцентів) видання з такою 

назвою було засноване в Києві (його редактором був Гео Шкурупій). Власне, назва 

ставила запитання: що таке авангард у мистецтві? Утім, з 1930-х років вільна 

дискусія щодо авангардних течій у мистецтві, зокрема іх дослідження в 

українському мистецтвознавстві, було вже неможливе.  

І тільки у 1939 році (у ракурсі теоретичних досліджень Клемента Грінберга) 

цей термін набуває особливого змісту, узагальнюючи всі інноваційні напрями. У 

майбутньому знаний теоретик абстрактного експресіонізму, автор ідеї «площинності 

картини» (Color field), Грінберг публікує в журналі «Partisan  Review» статтю 

«Авангард і кітч». Всупереч узвичаєному уявленню про авангард як заперечення 

класики, Грінберг відкриває парадоксальний зв'язок авангарду з «високим 

мистецтвом». «Пікассо, Брак, Мондріан, Кандинський, Бранкузі, навіть Клеє, Матісс 

і Сезанн черпали своє натхнення переважно зі своїх власних засобів вираження. Але 

в прагненні високо підняти рівень мистецтва, «одночасно звужуючи і підносячи 

його до втілення абсолюту», вони поглинуті «чистим винахідництвом і організацією 

простору, поверхонь, що приводить авангард до "безпредметного" мистецтва. 

Цінність праці Грінберга в тому, що він водночас досліджував і антипод авангарду – 

ар'єргард, який також використовував високе мистецтво, у специфічний спосіб 
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«препаруючи» його. «Кітч запозичує з цієї культурної традиції прийоми, хитрощі, 

основні правила, теми, перетворює все це в якусь систему і відкидає інше». 

Детально зупиняючись на мистецтві соцреалізму, він констатує, що кітч тут став 

панівним напрямом. На думку Грінберга для фашистів, а також для сталіністів 

авангардне мистецтво неприйнятне не через їхню показову виклич, а через те, що 

вони занадто "невинні", що, на відміну від кітчу, «через них дуже важко закачувати 

ефективну пропаганду» [113]. 

У 1940-50-х роках в західному мистецтвознавстві до «авангарду» 

зараховували кубізм, експресіонізм, футуризм, конструктивізм, в той час як вони 

ставали вже історією. Пізніше поява таких напрямів, як інформель, хепенінг, 

флешарт, поп-арт, викликала на початку 1960-х років дискусію щодо доцільності 

використання даного терміна. Натомість було вироблено поняття «сучасного 

мистецтва» (modern kunst), яке розглядалося, як розрив із класичною традицією 

(Р.Водевер) [272, с.9]. У дослідженні «Теорія авангару» (1974) Пeтер Бюргер 

виокремлює «історичний авангард» та повоєнний, «другий авангард» (або 

неоавангард), де критерієм є не стилістика, а функціональний статус мистецтва, 

який в авангарді декларує право на втручання в життєві практики, злиття з ними. 

Характерною відмінністю «історичного авангарду» Бюргер вважає наявність в його 

ідейному прошарку такого мистецького явища, як утопія [56]. 

У пострадянському теоретичному просторі сформувалося декілька 

дискусійних термінів [86] , якими позначилися інноваційні напрями в художньому 

процесі останньої третини ХХ століття: «неоавангард», «поставангард», «другий 

авангард», «нова хвиля». Водночас були спроби визначити позачасові ознаки 

«авангарду» в мистецтві. Приміром, О. Морозов виокремлює чотири аспекти 

авангардної ментальності, де основоположним є пошук нової художньої мови («для 

побудови нової художньої реальності, незалежної або дистанційованої від 

«об'єктивної дійсності»). Другий аспект визначає цей пошук, як «суб'єктивно-

особистісне, і до того ж – драматично, навіть трагічно забарвлене сприйняття буття; 



42 

 

відчуття трагедії особистості, трагедії духу в світі, де панує бездуховна 

матеріальність». Третій – пошуки засобів «порятунку «Я» або духу в естетичній 

сфері, дистанційованій від життєвої реальності». Четвертий аспект визначає метод 

пошуків нової мови, що реалізуються немовби «за логікою відмови від панівних 

художніх переваг даної епохи, домінуючих шкіл, смаку. Але разом з тим подібна 

відмова не є тотальною, вона  веде до пошуку інших опорних векторів, потребує 

опертя на інші художні традиції, історичні, художні цінності, які широко 

черпаються в якомусь світовому музеї історії мистецтва» [196, с.44]. 

В українському мистецтвознавстві проблематику інноваційного мистецтва 

останньої третини ХХ ст., зокрема зв’язки з історичним авангардом або 

відштовхування чи іронічного його переосмислення (в постмодернізмі) розглядали 

мистецтвознавці O. Авpaменко, O. Петpовa [380], O. Сидоp-Гибеліндa [447], 

Г. Скляpенко [451], Л. Смиpна [457], O. Соловйов [474, 475]. 

Історіографія досліджень харківського авангарду складає частину значного 

корпусу теоретичних і критичних матеріалів, присвячених українському авангарду, і 

водночас становить окремий блок. У літературі, присвяченій розвитку модерного 

мистецтва Харкова виразно прослідковуються три періоди: перша і друга третина 

ХХ ст., третій охоплює останню третину століття і сягає наших днів.  

Мистецтвознавчий осередок Харкова, що утворюється в ХІХ ст., щільно 

пов’язаний з університетом, в складі якого вже в 1863 році оголошено кафедриу 

теорії та історії мистецтва, а з 1880-х починають читатися лекції з українського 

мистецтва [387, с.12-13]. Учні «кондаковської школи» (Єгор Рєдін, а пізніше Федір 

Шміт) спеціалізувалися на візантійській художній культурі і мистецтві Київської 

Русі, що дало значний поштовх авангардним мистцям в переосмисленні ними 

художньої форми і здобуло публічне визнання. Їх лекції слухали молоді художники, 

які утворили потужну групу модерністів у регіоні. Студентами Харківського 

університету були студійці з «Блакитної лілії» Д. Гордєєв і В. Третьяков; Б. Косарев 

і В. Єрмілов слухали лекції Ф. Шміта у школі Л. Тракала. «Віддаючи перевагу 
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класичному мистецтву (а згодом візантійському), університетське 

мистецтвознавство підійшло до вивчення та популяризації українського мистецтва. 

Наявність цих двох тенденцій обумовила повноцінний та плідний розвиток 

мистецтвознавства в Харківському університеті до 1917 року» [387, с.22]. 

Важливим унаочненням плідності харківського ґрунту для створення 

видатного осередку авангардного мистецтва зі специфічним технократичним 

забарвленням є не тільки сплеск конструктивізму й яскрава постать Єрмілова в 

ньому, а й перебування тут наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. художників, які з часом 

стали впливовими модернізаторами мистецтва ХХ ст. у широкому світі, як-от 

В.Кричевський, В.Татлін, Касандр (А.Мурон) – ті, хто готував підходи до візуальних 

рішень з інноваційними технологіями. Важливий період становлення їх світогляду 

проходить у Харкові, де вони навчалися в учбових закладах середньої ланки. 

Останні демонструють характерне для міста поважне ставлення до мистецтв і 

ремесел, що спостерігаємо також у мистецьких закладах, як-от Рисувальна школа 

М. Раєвської-Іванової. У чоловічій гімназії, ремісничому училищі (де навчався 

Татлін) та інших освітніх закладах міста викладав художник Дмитро Безперчий, 

який навчався в Академії водночас із Т. Шевченком.  

Варто звернути увагу на постать В. Кричевського. Він прибув до Харкова вже 

в 1880-ті роки і розпочав навчання в Залізнично-технічному училищі. Саме з цим 

учбовим закладом В. Рубан пов’язує «поєднання інтересу до мистецтва й ремесла», 

яке буде характерним для нього і надалі [416, с.48]. Знаменно, що в цей час він 

відкрив для себе теорію Дж. Рьоскіна, отримавши можливість познайомитися з 

англійським виданням його книги. В якості вільнослухача в університеті 

Кричевський відвідував лекції Д. Багалія, І.Міллера, Є. Рєдіна і М. Сумцова. 

Останній у статті «Про сучасне мистецтво» (1906) виокремлював проблему 

«денаціоналізації суспільства», що вважав за перешкоду у розвитку художньої 

культури [416, с.54]. Тож не випадково, що саме В. Кричевський (разом із 

Г.Павлуцьким, С.Таранушенком, К. Жуковим, Г. Лукомським, М. Шумицьким) 
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свідомо «ставили питання про український національний стиль» [593, с.136]. 

Особливого значення набуває орієнтація на національні цінності у світлі контактів 

В.Кричевського з патріотично налаштованими С.Васильківським, Д.Багалієм і 

М.Сумцовим [487], і через них – з Науковим товариством ім. Тараса Шевченка у 

Львові. «Після спорудження земства, яке зробило його «авторитетним і славним», а 

прізвище «Кричевський» знаним і шановним» [416, с.152], він вступає в нове коло 

життя, переїздить до Києва. Там, в оточенні В. Антоновича, М. Грушевського, 

С. Єфремова, П. Саксаганського впливовість його ідей, що зростали на харківському 

ґрунті, набуває нового масштабу. 

У 1886 р. був відкритий Харківський художньо-промисловий музей (один із 

перших публічних музеїв на теренах Російській імперії), що сприяло пожвавленню 

художнього життя і супровідної критики, яку підживлювали регулярні відтепер 

мистецькі виставки, що увійшли в публічний простір яскравою константою міського 

життя. Прихильником модерну, що з’явився у Харкові на межі століть, був 

Архітектурний відділ Харківського літературно-художнього гуртка. У його колі, в 

ході дискусій визначилися і зміцніли засади української гілки модерну. 

На межі ХІХ –ХХ ст. проблеми розвитку модерного мистецтва України 

починають розглядатися у тогочасній періодиці. Значну частину публікацій 

присвячено загальнотеоретичним проблемам розвитку мистецтва, де поступово 

виокремлюються новітні напрями. В українських виданнях кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. з’являються статті Михайла Одинцова-Павловського, Євгена Агафонова [2, 3, 4], 

Дмитра Митрохіна [423] та ін. Певна частина художнього дискурсу відображена на 

рівні обміну думками, подекуди супротивними (учасників процесу, художників – у 

своєму колі) вона також постає з листування, додаючи колористичних нюансів, 

суб’єктивних відтінків. У критичній розвідці «Натура і творчість» (1891) Одинцов-

Павловський ставить під сумнів віру в перспективу реалізму як «догмату сучасного 

живопису» [280, с.315], водночас розглядаючи «єресі декадентства і символізму», 

проблеми переміщення на другий план «ідеї сюжету» чи «перемоги колориту». 
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Згадуючи ідеї Платона, критик апелює до його визначення істинно художнього 

твору – він має спричиняти піднесений та заспокійливий вплив, де «мистецтво за 

своїм значенням межує і зливається з філософією» [280, с.317]. 

У творчості харківських художників риси імпресіонізму з’являються ще 

наприкінці ХІХ ст. Однак місцева критика ще недостатньо обізнана з цим новітнім 

явищем, щоб ідентифікувати його, і ніяк не коментує виразні прояви. Обговорення 

вражень від паризького імпресіонізму в цей час ще не виходить за межі приватного 

спілкування, проте зафіксоване в листуванні українських мистців. Так, одеський 

художник Б. Егіз пише: «<...>. У Парижі живопис наближається до музики <...>. Я 

бачив разючі речі, що дають на відстані ілюзію мерехтіння повітря й світла. 

Придивляючись до картини, дивуєшся, як вони по-різному писані: те зовсім рідко, 

те густо, се штрихами, а те крапками, інше в блідих, друге в яскравих або темних й 

світлих тонах» [673]. Цей вихід за межі норми сприймається художником на рівні 

психічного розладу: «Бачив я й психопатичні речі, писані в якомусь яскравому 

неприродному тоні, наприклад, у ліловому, червоному, синьому тощо. Але й між 

ними, як до них позвикаєш (стаючи, звісно, психом почасти), починаєш відрізняти 

чудові речі <...> і багато речей, писаних імпресіоністами, що ганяються, головним 

чином, як передати світло» [673]. 

У листах до К.Первухіна П. Левченко висловлює прихильність (з огляду на 

свій власний смак) до поміркованого імпресіонізму Спілки російських художників 

(СРХ), насамперед С. Виноградова, одного з засновників СРХ. Водночас він із 

певною обережністю ставиться до новацій О.Мурашка, які були подальшим 

розвитком цього напряму в українському мистецтві, характеризуючи їх як надмірну 

«барвистість» [681].  

Важливість цього періоду з його першими кроками модернізації, зробленими 

художниками, сформованими на ідеалах мімезису, притаманних ХІХ ст., – не можна 

переоцінити. Важливим фактом дещо запізнілого визнання цього обережного і 

багато в чому компромісного модерного поступу стала вже у 1918 р. велика 
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персональна експозиція (посмертна) П. Левченка в рамках масштабної події, що 

була проведена під егідою «Спілки мистецтв». Слід додати, що виставка 

проводилась у знаковій для українофільства будівлі Художнього училища, 

створеній в Українському стилі. Організацією події опікувалися студенти, зокрема 

дипломники, свідомі футуристи зі «Спілки семи» – Борис Косарев, Микола 

Міщенко та ін. Їх активне втручання відчутно вплинуло на провокативний характер 

експозиції, розстановку акцентів. У такий спосіб цю важливу подію художнього 

життя їм вдалося вивести на рівень культурної дискусії. Створення двох акцентів – 

корпусу творів Левченка і потужної збірки «Спілки семи», що також була 

«виставкою у виставці» – стало програмним висловлюванням про цінності. На тлі 

боротьбі генерацій у мистецтві це був полемічний жест і виклик водночас. Подібне 

зближення спостерігалося і раніше. Так у критичному огляді XVII виставки 

«Товариства харківських художників» в газеті «Южный край» (3 березня 1914) було 

виокремлено твори двох авторів – етюди в техніці пастелі шістнадцятирічного 

Косарева і пейзажі Михайла Беркоса, в яких на той час відчувався виразний потяг до 

імпресіонізму. 

Поступово відбувається зміна пріоритетів від передвижницької тематики до 

модерних пошуків у царині сецесії й опанування імпресіонізму. Репрезентація нових 

художніх течій у харківській періодиці належить Євгену Агафонову, який, 

схиляючись до цього напряму, підтримував тенденцію до «безконтурного 

живопису». Певний інтерес становить низка його статей в харківській газеті «Утро», 

що вийшла друком на поч.1900-х рр. У циклі нарисів «Академія мистецтв» 

художник, що «скинув з п'єдесталу Клевера», в критичному ракурсі змальовує оплот 

академізму, де пишуть «спеціальні» етюди, тобто тепло-коричневим соусом 

«роздраконюють» натурника, приводячи в захоплення професорів, стосовно яких 

він сам «одягнувся в оборонну броню» [2, с.3]. В іншій статті Агафонов описує ту 

альтернативну модель навчання, яку побачив на славнозвісних «четвергах»: «Аж ось 

де академісти відводять душу, – так це на товариських вечірках, так званих 
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«четвергах» – становлять натуру, одягнену в який-небудь мальовничий костюм, 

бажаючі малюють, запрошені артисти (часто імператорських театрів) в цей час 

співають, грають». Ці «четверги» відвідували Рєпін, Куїнджі, Беклемишев та інші 

художники [3, с.3]. Однак закінчує він нарис порадою тому, хто прагне справжньої 

освіти: «<...> краще нехай їде до Парижу або Мюнхену – це вийде і не дорожче, і 

краще» [3, с.3]. І дещо пізніше, у рецензії «Осіння виставка картин у міському музеї 

на Університетській гірці», обрушується на вади російської художньої школи. «У 

цих етюдах (останні пошкребки Шишкіна) видна вся фальш російської школи, 

видно, як людина з навмисною артистичністю підходила до натури, маючи на 

палітрі вже готові рецепти тонів, з яких вона, впевнена у своїй величі, і не 

намагалася вийти» [4, с.3]. Ці гострі полемічні висловлювання виражають сутнісні 

завдання, що стояли перед мистецтвом в Україні. Адже саме таку принципову 

модель навчання Агафонов запроваджував у своїй педагогічній практиці в цей час, 

відкривши в Харкові студію «Блакитна лілія». П. Оболєнцев і Д. Гордєєв визначали 

цей напрям у поєднанні впливу «Світу мистецтв» і «Блакитної троянди» з 

французьким модернізмом, Єрмілов атестував його як «академічний імпресіонізм» 

[663]. Хоча на його стилістиці позначилися також впливи модерну, створивши 

гібридну модель. Водночас Агафонов намалював у статті перспективу, яку 

зреалізують невдовзі художники наступної генерації. 

Визначну роль каталізатора художніх процесів у Харкові першої декади ХХ 

ст. (так само, як і в інших художніх осередках, зокрема Києва) відіграв Давид 

Бурлюк. Його яскрава постать у художньому житті Харкова, де він брав участь у 

різноманітних подіях, сама його провокативна поведінка – мали велике значення. 

Водночас і авангардні ініціативи Києва, в яких він брав участь, були на вістрі 

цікавості харків’ян. У широких мистецьких колах набула особливого розголосу його 

стаття 1908 р. «Голос імпресіоніста на захист живопису», присвячена першій 

авангардній виставці «Ланка» в Києві, опублікована у виданні «Киевлянин». 

Войовничою мовою футуристичної поезії Бурлюк прорікав: «З першої виставки 
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«Світу мистецтв в 1899 році – нова ера. Дивляться на Захід. <…> лапоть 

передвижників втрачає свою видиму силу» [512, с.99]. 

Надвичайно важливою подією для генерації молодих мистців Харкова став 

приїзд Д. Бурлюка разом з В. Маяковським і В. Каменським 14 грудня 1913 року, де 

вони виступили в Публічній бібліотеці (демонструючи розмальовані обличчя, 

«жовту кофту» Маяковського), з декларацією принципів кубофутуризму: 

інтуїтивного начала, особистої свободи, творчої абстракції (газета «Утро»,1913, 16 

грудня). Знаменно, що члени групи «Гілея» (створеної в Чорнянці Херсонської 

губернії) почалаи славнозвісне «турне футуристів», яким охопили 16 міст, саме з 

Харкова. Далі вони влаштовували свої епатажні лекції та диспути в Сімферополі, 

Севастополі, Керчі, Одесі, Кишиневі, Миколаєві, Києві, Мінську, Казані, Пензі, 

Самарі, Ростові-на-Дону, Саратові, Тифлісі, Баку [403, с.315]. 

Іншим ініціатором збурення енергії художнього життя в Україні, що 

позначилося на всіх регіонах багатоманітним відлунням, був Володимир Іздебський, 

чия активність також була у центрі уваги харківських мистців. Його кураторська 

сміливість демонструє художню зрілість українського мистецтва, 

конкурентоспосібність і спроможність до міжнародної взаємодії. У київських 

публікаціях 1910 року, що супроводжують виставку «Салон Іздебського» («Новий 

живопис», «Сучасне мистецтво й місто» [160]) він, констатує таке очевидне і 

наболіле відставання вітчизняного мистецтва, проголошуючи зміну академічного 

романтизму імпресіонізмом, пленеризмом й інтуїтивізмом. У прагненні європеїзації 

він також використовує значущий для українського мистецького кола символ 

«ланки», як ідеї сполучення з новою художньою формою, яка на цьому етапі 

називається загальним терміном «імпресіонізм». Виступаючи як культуртрегер, 

Іздебський пояснює: щоб сприймати новітнє мистецтво, осягнути «нову літургію 

краси», що вимагає набагато більших інтелектуальних зусиль – «оскільки революція 

відбулася передусім у царині самої ідеї живопису» [159]. 
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Важлива для української мистецтвознавчої думки дискусія, що породила 

новий комплекс ідей, склалася довкола виставки «Кільце» (1914). Осмислення нових 

форм викликало до життя теоретичний дискурс, який був затребуваний часом 

українського модернізму і знайшов свого речника в особі Олександра Богомазова. 

Пояснюючи символічне значення перших виставок авангарду, художник знов-таки 

наполягав на супер-образі з’єднувальної ланки стосовно європейського спрямування 

виставки «Кільце» (1914): «Ця виставка <…> лише перша ланка, перший 

самостійний голос на захист Нового Мистецтва. Ми ставимо своєю метою 

звільнення живописних елементів від шаблонів, що їх сковують. Ми вітаємо 

прагнення художника розбити шкаралущу, в яку замкнув його художню особистість 

академізм» [51, с.3]. Важливу роль в історії авангардного художнього руху відіграє 

знаковий текст Богомазова «Живопис і елементи» [512, с. 42-68], з основами якого 

харківські мистці були знайомі зі статті до каталогу виставки «Кільце» (в архіві 

одного з них знаходимо її друкарську копію). Автор висловлює у ній теоретичний 

рівень осмислення нового підходу до проблеми форми у мистецтві, співмірний з 

підходами таких творців авангарду, як В.Кандинський чи К. Малевич.  

У 1917–1918 роках до полеміки долучаються харківські футуристи, які зросли 

на ґрунті студій Є.Агафонова. Той закликав їхати навчатися до Парижу або 

Мюнхена і Е.Штеренберга й О.Грота (що вже мали досвід саме такого навчання в 

європейських студіях). Їх літературна активність була підготовлена самим 

культурним осередком «Блакитної лілії», що, окрім просвітницької діяльності 

(організація лекцій з проблем новітніх напрямів, із запрошенням фахівців), 

продукувала рукописні літературно-художні альманахи. Окрім уже відомої 

«Блакитної лілії» (1911), автором знайдено альманах «Начерки» (1908) і підготовчі 

матеріали до інших [684]. Ці рукотворні студійні видання (над якими вони 

працювали протягом перебування в цьому контексті) фіксують шлях (із 

відповідними настроями), що означав «еміграцію в богему» (К.Грінберг), розрив із 

буржуазним суспільством, який вимагав сміливості і був причиною драматичних 
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переживань, що позначилися на їх поетичних есеях, які вкотре подають негативний 

образ міської цивілізації (наприклад, «Місто» В.Третьякова [683]). 

Згодом інтерес до символіки, семантичних нюансів, що були здебільшого 

основним діапазоном мистецтвознавчих есеїв, змінила цікавість до форми, яка стає 

пріоритетною темою. Із зростанням видавничої діяльності в Харкові художники з 

кола «Спілки семи» не тільки беруть участь у оформленні нових журналів, а й 

використовують їх як трибуну, активізують теоретичну дискусію. Попри те, що в 

програмному тексті, який супроводжує збірник-альбом «Сім плюс Три», 

проголошується: «<…> живописні твори мають говорити самі за себе, обходячись 

без допомоги словесного супроводу», позаяк торкаються принципів кубістичної 

конструкції форм, даючи пояснення до ескізів декорацій («Знову на Землі» і 

«Бранда») «в стилі руської ікони» [441, с.54], характеризуючи останній, як найбільш 

багатий формальними цінностями. В. Бобрицький протягом 1918-1919 років 

виступає у харківській періодиці з розгорнутими статтями на тему сучасного 

мистецтва, зокрема, специфіки театрального авангарду. В альбомі «Сім плюс Три» 

разом з наступним випуском «Сім плюс?» анонсується навіть його монографія [441], 

а також персональні видання творів Косарева і Цибіса (не здійснені з історично 

вагомих причин) показуючи їх свідоме ставлення до публікацій як інструменту 

самоідентифікації в культурному просторі, що не обмежується лише Харковом.  

Улітку 1918 року Косарев, Міщенко і Цибіс співпрацювали з журналом 

«Колосся», а Бобрицький – з «Театральним журналом», і час від часу бралися за 

перо. Можна зробити припущення, що за криптонімом М. Кин, яким підписано 

статтю «Художня виставка “Спілки мистецтв”» ховається ім’я ще одного 

представника «Сімки», який вступав у полеміку, – М. Міщенка (Кин – Ник М., тобто 

«Николай Мищенко»), чиї амбіції були достатньо високими. В гострій статті, в якій 

з однаковим присудом «бездушної творчості» виведені й «сірі полотна», й ті, що 

«забризкані каскадами пістрявої фарби», автор наприкінці загадково прорікає прихід 

сильних духом художників («Вони прийдуть…») [176, с. 22]. 
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У відповідь на критичні статті в газеті «Наш день» Федора Шміта, який назвав 

художників «Спілки семи» «провінційними модниками, що вбираються у паризьку 

одіж, пошиту за модою із Варшави», а їхні твори визначив як «міщанський 

футуризм», обурена «Спілка семи» відгукнулася колективним «листом до редакції» 

в журналі «Колосся». Спростовуючи обвинувачення шановного професора, вони 

заявляють про спрямування на «чистий кубізм», розробку фактури, роботу «над 

цілісністю нерозбіленого тону, над зведенням кольорової гами до простішої 

конструкції. <…> Ми першими у цьому тихому океані хаток, садків, схожих 

портретів <…> зайнялись проблемою передачі форми за сутністю, як форми буття, а 

не тимчасового явища, <…> розробляли, вивчали давньоруську ікону і її захоплення 

чистою барвою,<... > тільки у нас є спроби створення нового декоративного стилю» 

[481, с.23]. У цій власне декларації члени «Спілки семи» заявляють право на 

успадкування лінії високого мистецтва, «зачинателів великих ліній і великих 

кольорів», творців нового стилю. Трибуну журналу «Колосся» група і надалі 

використовувала для проголошення своїх декларацій, метою яких було передусім 

розмежування зі старшим поколінням, розподіл сфер впливу. Такою була стаття 

«Мистецтво в Харкові», де всі мистці були поділені на дві категорії: «старшу» – 

пов’язану з традиціями академії та передвижництва, і «молодшу», що розвивалася 

під знаком французького імпресіонізму, Сезанна, Матісса, Пікассо [161, с. 13]. 

У сімнадцятому номері журналу «Колосся» навіть було анонсовано 

спеціальний випуск, присвячений новим течіям у мистецтві. Передбачалась участь 

поетів: В. Маяковського, Г. Петникова, М. Асєєва, О. Гуро, Б. Пастернака, 

В. Хлєбникова; художників зі «Спілки семи»: Цибіса, Косарева, М. Мане-Каца, М. 

Калмикова, Г. Цапка, М. Дьякова, В. Бобрицького. Утім, цей проект «Спілки семи» 

був реалізований вже на шпальтах іншого видання. У наступному році вже у 

«Збірнику нового мистецтва» з’являється другий маніфест групи, підкріплений 

публікацією творів групи і її кола, що створюють нову візуальність мистецького 

видання в синтезі з його літературним змістом. Згідно із задумом, у літературно-

художньому альманасі були представлені раніше анонсовані в журналі «Колосся» 
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поети-футуристи. Формулювання принципової позиції «Спілки семи» стало 

гострішим, лунають бадьорі заклики до руйнування традиційної живописної 

площини: «Хто не наклеює на свою картину газетні аркуші, матерію, цигарки, хто 

не вставляє в неї шматки дерева і металу, хто не встромляє в неї справжні ножі та 

виделки, – одне слово, хто не подає справжню фактуру – той не сучасний» [482, с.9]. 

Альманах відкриває стаття «Про нові течії в мистецтві», де футуризм визначається, 

як «художній максималізм»: «Глибоко ворожий будь-якому академізму й 

загальноприйнятим взірцям, футуризм прокладає свій естетичний шлях на терени 

найгостріших єресєй». І (що прикметно) цей напрямок узаконюється «на 

державному рівні», з посиланням на А.Луначарського, тобто з використанням 

ідеологічного ресурсу. 

У збірнику є теоретична розвідка Федора Шміта «Революція і мистецтво», де 

він визначає футуризм як граничну форму індивідуалізму, егоцентризму, що, на 

його думку, свідчить про феноменальне зростання індивідуалізму й егоцентризму в 

суспільстві. Закінчує статтю автор накресленням перспектив: «Перед художниками-

творцями відкривається безкінечне поле діяльності, відкриваються небачені 

перспективи. Згодом художникам ХХ ст. будуть століттями заздрити нащадки, що 

їм пощастило жити в такий час!» [574, с.18]. Охоплюючи терміном «імпресіонізм» 

усю складну картину сучасного мистецтва (де футуризм посідає вищі щаблі), автор 

так визначає його сутність: «імпресіонізм прагне передати лише швидкоплинне 

враження, діє на чутливість художника тим чи іншим явищем життя» [574, с.18].  

Значення Шміта для розвитку і самовизначення харківського авангарду важко 

переоцінити. Якщо взяти до уваги у цілому надбання теоретика, він в цю 

карколомну добу дуже інтенсивно розширював інтелектуальні обрії української 

теорії мистецтва, – працюючи в наукових колах Харкова (університет) і Києва 

(УАН, Академія наук). Знаменно, що Шміт, розбудовуючи лекційний курс, 

відповідаючи на численні питання харківських слухачів стосовно динамічних 

процесів у сучасному мистецтві, визначав своє ставлення до них з позицій своєї 
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універсальної циклічної теорії. Працюючи в цей час над питаннями глобальних 

закономірностей мистецтва, Шміт розробляє теорію його циклічного розвитку. 

Згідно з цією теорією, мистецтво є не тільки вираженням душевного життя 

художника, а й виразом духовного життя суспільства, для якого воно твориться і 

ким сприймається. Шміт виокремлює шість проблем у мистецтві – ритму, форми, 

композиції, руху, простору, світла – показуючи, що зазначені проблеми 

розробляються не заразом, а в послідовності. І в своєму історичному розвитку 

мистецтво проходить через шість «стилів», з-поміж них: ірреалізм (проблема 

ритму), ідеалізм (проблема руху), ілюзіонізм (проблема простору), імпресіонізм 

(проблема світла). Згідно з циклічною теорією Ф. Шміта, тогочасне мистецтво, за 

його періодизацією, відтворює проблему світла. Тож не випадково, що світлопис 

зайняв поважне місце у колі мистецтв. 

Художні практики нового століття принесли кардинальні зміни і становлення 

нового неочікуваного і незрозумілого мистецтва. На вершині експериментальних 

пошуків в усьому європейському колі мистецтвознавство намагається осягнути весь 

огром новацій: у цьому полі працюють німецький критик Ю. Мейєр-Грефе, англієць 

Р. Фрай, росіяни Я. Тугенхольд, А. Ефрос, М. Пунін. Слід зазначити, що харківські 

мистці були ознайомлені зі здобутками актуальної теорії мистецтв, маючи у своєму 

розпорядженні й переклади відомих видань, як-от книгу Глеза й Метценже «Кубізм» 

(в архіві Косарева), на що вказують цитати з цієї книжки, що вони використовували 

для визначення свого спрямування (як у каталозі першої виставки «Семи»). Студійці 

Е. Штейнберга отримують (в його перекладі) книгу Ю. Мейєр-Грефе про Сезанна, 

видання листів Ван-Гога.  

Представники «Художнього цеху», зокрема М. Мане-Кац та І. Еренбург 

(двоюрідний брат відомого письменника, І. Еренбурга), публікують дублетний огляд 

виставки «Художнього цеху». Водночас Еренбург не приховує відчуття 

роздратування, яке викликають в нього полотна Є.Агафонова. Навіть називаючи їх 

«талановитими, сильними, соковитими», він пише про роздвоєність художника: 
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«Немає впевненості в правоті обраного шляху. У роботах не відчувається 

переконливості, логічності, необхідності <… >. Поступово наростає відчуття 

досади. У його роботах немає чогось, що зігріло б його полотна, об'єднало, оживило 

їх» [78, с.30]. Це проблема, ще спіткає молодих мистців щодо їх попередників, 

Згідно з теорією Х. Блума, вона має назву «неврозу впливу», який характеризується 

неприязню і навіть відразою до тих, кого підсвідомо наслідують. Натомість апологія 

Є.Агафонова народжується в колі його безпосередніх учнів. Реконструкцію 

творчого шляху очолить Д.Гордєєв, створюючи перші описи. Окрім студіювання в 

«Блакитній лілії» Гордєєв мав також досвід навчання в Художньому училищі (про 

що свідчить згадка про його посвідчення від 1 вересня 1914 року). Диференціація 

художніх закладів була досить поляризованою. Навіть в студії Агафонова у п’єсі 

власного авторства пародіювали три школи – студію Штейнберга і «Блакитну 

лілію» і Рисувальну школу. Ця подія відбувалась під час святкування на честь 

отримання золотої медалі Євгеном Агафоновим.  

У 1910-1920-ті роки Гордєєв зближується з футуристичним колом Тифліса, що 

був культурним центром Закавказзя, де з квітня 1916 року існує Грузинське художнє 

товариство (більшість художників повернулись із європейських студій), що своїм 

завданням ставило пропагування експериментів сучасного мистецтва і 

систематизацію та наукове дослідження давньогрузинського мистецтва й 

архітектури. Відбувались виставки, поетичні вечори, аукціони і бали, лекції про 

сучасне мистецтво [85, с.300]. У 1915 році в Кутаїсі було створено літературний 

орден «Блакитні роги». Особливо прикметні події відбувалися у 1917 році. З-поміж 

біженців від лихоліть доби в Тифлісі опиняються О. Мандельштам, І. Еренбург, 

С. Судейкін, М. Євреїнов. Виникають літературні об’єднання «Синдикат 

футуристів» (О. Кручоних, брати Зданевичі, Л.Гудіашвілі та ін.), «Цех поетів» (на 

зразок петербурзького «Цеха поетів»). Виходять журнали «Оріон», «Искусство», 

«Куранти» «Ars» (під ред. С. Городецького). В останньому, окрім художніх творів, 

публікується літературно-художня критика. При «Ars» відкрито Артистеріум. Одну 
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з його секцій становить образотворче мистецтво (передусім, це організація 

виставок). У квітні 1918 під його егідою відбулася футуристична виставка «41°», на 

якій були також роботи Д.Бурлюка, К.Малевича, О.Грищенка, В. Татліна, О. 

Шевченка (за географічною широтою, де розташовані Тбілісі, Нью-Йорк, Неаполь, 

Константинополь, Мадрид, а окрім того, це «критична температура тіла»). 

Артистеріум випускав збірники поезій, книги у художньому оформленні футуристів 

(правда, невеликим накладом), організовував футуристичні вечори. Дмитро Гордєєв 

бере активну участь у художньому житті Тифлісу. Попри те, що його основне 

дослідження присвячене мистецтву середньовічної Грузії, він виступає з художньою 

критикою, публікує розвідку під назвою «Футуризм» у місцевому виданні Тифліса 

«Ars» [107], публікується також у малоформатному «Феніксі», що був органом 

тифліського «Цеху поетів» поруч із видатними для цього напряму статтями 

І. Терентьєва («Маршрут шаризни») чи О. Кручоних «Виразки Аполлона». Таким 

чином, Гордєєв повертається до Харкова з футуристичним досвідом, зокрема, 

долучається до критичного визначення напряму. 

Реструктуризація художнього життя в постреволюційний час привела до того, 

що авангардні художники з першопочатків зайняли основні форпости культури, 

активно впливаючи на її розвиток. У Харкові «Спілка семи» та її оточення влилися в 

Професійну спілку діячів лівого мистецтва під керівництвом Г.Петникова, що 

очолив періодичне видання «Шляхи творчості» (художнє оформлення журналу 

розробляє В.Єрмілов). До участі у виданні знов запрошують широке коло, передусім 

футуристів (М. Асєєв, О. Гастєв, Василіск Гнєдов, О. Гуро, Рюрик Івнєв, Б. 

Лівшиць, Б.Пастернак, Г.Петников, В.Хлєбников). Огляди новітнього мистецтва 

проілюстровані роботами В. Бобрицького, В. Єрмілова, Б. Косарева, М. Синякової, а 

також Ю. Анненкова та К. Малевича – із впроваджуванням нових художніх канонів.  

Беспрецедентний спалах Українського Ренесансу в Харкові 1920-х років – це 

явище, що склалося історично. Попри те, що він був розгромлений, свою роль у 

модернізації українського мистецтва він виконав. Не ставиться під сумнів значення, 
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яке мав перший етап українського авангарду, що розгортався у Києві. Виставки 

«Кільце», «Салони Іздебського», творчість О. Мурашка, О. Екстер, А. Маневича, О. 

Богомазова та їх суспільний резонанс визначили наступні звершення. І якщо перший 

етап авангардного руху був яскравіше представлений у Києві («Ланка», «Кільце», 

«Салони» В. Іздебського, саме коло авангардистів, як-от Екстер і Богомазов), то 

другий – у Харкові в 1920-ті роки. 

Новий період критичної думки щодо новітніх художніх течій розпочинається з 

розквітом української періодики 1920-х років. У численних журналах 

обговорюються найважливіші проблеми сучасного мистецтва, його напрямки і 

шляхи розвитку. У періодиці містився важливий теоретичний і фактологічний 

матеріал для висвітлення ролі харківського кола мистів у процесі утвердження 

авангардного мистецтва в Україні. Харківські часописи «Всесвіт», «Червоний 

шлях», «Життя і революція» містять на своїх шпальтах огляди художніх виставок, 

висвітлюють творчу діяльність, задуми й успіхи. Поруч із прямолінійними 

соціологічними ескападами – змістовні статті І. Врони [70-71], О. Сліпко-

Москальцова [454], В. Хмурого. (Останній навіть видає у 1930-му році збірник своїх 

критичних статей «Нотатки про театр, кіно та просторове мистецтво). 

Висвітлюються мистецькі події, що відбувалися в українській столиці 1920-х 

років, насамперед – великі виставки. Значний матеріал для створення цілісної 

картини авангардного мистецтва Харкова становлять нариси про цих художників. 

Визначенню художніх особливостей творчості окремих українських мистців, 

присвячені публікації В. Хмурого, П. Ковжуна. З-поміж них такий видавничий 

шедевр ДВОУ, як книга В.Хмурого «Анатоль Петрицький. Театральні строї» (1929) 

[16]. Це двомовне видання (українською та німецькою) було експортоване за 

кордон, його розповсюдженням займалася філія «Міжнародної книги» в Берліні. 

Книга користувалася значним попитом в європейському мистецтвознавчому колі, не 

тільки репрезентуючи мистців українського авангарду, а й додаючи голос 

української художньої критики, як інструмент самоідентифікації 
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М. Пагор висвітлює виставку 1927 року в Харкові «Виставка дуже 

різноманітна як розділами – галузями праці художника, так і формальними 

напрямками окремих течій та шкіл. Тут є впливи і відгуки з сучасного мистецького 

життя за кордоном (експресіонізм художника Єлеви), російських шкіл (Пальмов та 

Голубятников), досить своєрідні пошуки в галузі театрального оформлення 

(Меллер, Хвостов) та студій над різними матеріалами (Єрмілов) і цілком оригінальні 

мистецькі школи (бойчукісти)» [369, с.10]. 

Особливо прикметна критична діяльність М. Семенка у Харкові. Сутність 

українського футуризму він визначив ще у київський період у програмних статях – 

як-от «Кверо-футуризм», «Мистецтво перехідного періоду», «Що таке деструкція?» 

[512]. З футуристичним запалом декларує Семенко нові постулати мистецтва: 

«Мистецтво є процес шукання й переживання, без здійснення» [512, с.241], 

викриваючи «позорні» плями «пошлорутини й рабськопідлеглости». У 1927 році, 

коли Семенко очолює журнал «Нова генерація», що, набуваючи столичного статусу, 

мав виняткове значення для художнього життя всієї України і маніфестував розквіт 

авангардного руху. Тут публікується велика кількість статей на теми сучасного 

вітчизняного і західного мистецтва. Справжньою подією у художньому житті 

України стала публікація протягом 1928-1930 років «Нової генерації» низки статей 

К. Малевича, що були основою його лекційного курсу в київський період майстра в 

Київському художньому інституті. Малевич вибудовує струнку теорію з історичним 

аналізом художніх течій у їх сходженні до супрематизму. Низку публікацій 

В. Пальмова присвячено новим художнім засобам мистецтва, проблемам 

самоцінності матеріалу, абстрактного кольору в картині [512]. Матеріали, що 

публікуються на сторінках журналу мають унікальне значення для відображення 

світогляду українських мистців. І що важливо для даного дослідження, вони 

відтворюють неповторний клімат художнього життя Харкова у його зв’язках з 

іншими осередками у світі, зокрема, з Бавгаузом та його мистцями, іншими 

журналами. Висвітлюються пріоритетні теми, персоналії мистців, як, наприклад, 



58 

 

постать Віллі Баумайстера, що була надзвичайно важливою для формування 

персонального шляху Єрмілова протягом його життя. 

Важливий аспект – причетність авангардних мистців до реформації художньої 

освіти в України. На той період, коли формувалася система вищої художньої освіти 

у Харкові, активні позиції займали авангардні художники Б. Кратко і В. Єрмілов. Їх 

цікавив досвід майстерень ВХУТЕМАСу. Зі спогадів Бернарда Кратка з його 

персонального архіву дізнаємося про процес становлення харківського художнього 

вишу, де він використав досвід реструктуризації в Києві: зокрема про ініціативу 

художника у створенні майстерень Заводу художньої індустрії, де значну роль 

відіграв Василь Єрмілов, а також про відрядження їх до російських майстерень, 

зокрема ВХУТЕМАСу [676]. Певне уявлення про пріоритети харківських 

художників в авангардних напрямах дають щоденники відрядження, які вів Єрмілов, 

ретельно вивчаючи досвід майстерень Л. Попової, О. Родченка, П. Кончаловського 

та ін., що зафіксовано в його щоденнику, частково опублікованому О. Парнісом.[59] 

Найважливіше значення для порозуміння авангардних напрямів є 

теоретична спадщина критиків і художників і мистецтвознавців,  актуальних 

дослідженому часу. Надзвичайно цінну інформацію щодо ранньої стадії розвитку 

авангардних напрямів в Харкові знаходимо в нотатках і спогадах Б. Косарева, що 

зберігаються в архіві доньки художника, Н.Б. Косаревої [678]. Яскраво і образно 

художник змальовує атмосферу, що панувала в садибі сестер Синякових, у студії 

Міщенка, пізніше – у майстерні «Вістей ВУЦИКу», де художник працював з 

Олександром Довженком, згадує розмови з Блакитним про об’єднання 

художників під егідою «Гарту» [675].  

Особливе значення має дискурс, який складався довкола фотографії у 

європейському мистецтвознавстві, передусім в Бавгаузі. Йшлося про структурні 

зміни в статусі мистецтв, виходу світлопису на кін авангардного експерименту 

форми. Одна з 20 книжoк серії «Бавгаузбухер», книжка Л. Мохой-Надя «Малярствo, 

фотографія, кіно» знаходилася в архіві В. Єрмілова, котрий активно використовував 
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світлопис у своїй практиці. Із 1926 р., виходить часопис «Сoветское фoтo», у якому 

регулярно публікувалися цикли статей:: «Як організувати фoто-гурток і як у ньому 

працювати», «Фoтографічні бесіди» тощо [485, с. 45]. Інші Бавгаузівські видання ми 

також знаходимо в бібліотеці Єрмілова. Ці й інші книжки привозив у Харків 

відомий поліграфіст Яків Руденський. Таким чином, обмін актуальною інформацією 

був постійним і регулярним. 

Як мистецтво факту фотографія посідає значне місце в теоретичному дискурсі 

1920-х років її формальні властивості  вивчалися О. Сидоровим та О.Рoдченко, який 

очолював Групу oб’єктивного аналізу в такій установі, як ІНХУКа [410]. Переваги 

фотографії у мистецтві висвітлювалися в публікаціях теоретика М. Тарабукіна, який 

розкривав спектр можливостей світлопису для створення книги, газети, афіши, 

реклами або плакату у книжці «Мистецтво дня» [485, с. 97]. Український дискурс з 

теми фотографії розгортається на сторінках очолюваної М.Семенком «Нової 

генерації». Його художнім редактором був Дан Сoтник, фотограф, який виступив на 

шпальтах журналу не тільки зі своїми світлинами, а й теоретичними розвідками. 

Значення для українського (зокрема харківського) авангарду О.Рoдченка не можна 

переоцінити не тільки з огляду на його художню активність, а й його теоретичну 

діяльність, яка розгорталася в рамках ВХУТЕМАСу, прикладом чого має бути  

«прoграма з композиції», завданням якої він вважав і запровадження нового підхoду 

у фотографії [410]. Важливо, що Єрмілов під час довготривалого відрядження до 

цього новітнього закладу, відвідував майстерню Родченка. 

У цей час в Україні зростає цікавість до проблеми фoтографії як нового 

мистецтва, здатного відповісти на потреби сучасного життя. Організація в Харкові 

ВУФКУ сприяла не тільки ствoренню кола фoтомистів, де слід виокремити Леoніда 

Скрипника  та Дана Сoтника [478, 479], котрі яскравo заявили себе у 

кoнструктивістській фoтографії, так і у теоретичному плані, де вони заклали 

підвалини осмисленню мистецтва фотографії, так само як і Родченко чи Л. Могой-

Надь. Перспективам використання фoтoграфії в різноманітних галузях діяльності 
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присвячені  «Нариси з теoрії мистецтва кінo», видані Л.Скрипником у Харкові в 

1928 році [454]. Соціально-політичні зміни не сприяли продовженню теоретичного 

дискурсу нового медіума, що так успішно входив в мистецький простір 1920-х. 

У 1930-50-ті роки не тільки розвиток авангардних течій в мистецтві, а й їх 

дослідження в українському мистецтвознавстві було припинене. Мистецтво 

художників-авангардистів вилучається із культурного поля, а їх творче життя 

перебігає під знаком приниження (коли навіть молодого композитора відправити 

працювати на завод, повчитися там «правді життя»). 

Натомість європейська наука (як було показано вище) зробила на той час 

значний поступ відтоді, як було уперше використано термін «авангард». Утім, у 

радянській літературі аж до кінця 1950-х років панують відверто тенденційні, 

негативні трактування українського мистецтва авангардного періоду. Однак з 

настанням «відлиги» у 1960-ті в нариси, монографії та статті поступово починають 

проникати окремі імена художників (зокрема й репресованих). У загальних обрисах 

авангардного мистецтва (над якими перед цим добряче попрацювала цензура), 

здобутки того періоду постають низкою одноманітних, безбарвних характеристик, – 

системне дослідження цього періоду все ще перебуває під негласною забороною. 

Фактично до середини 1970-х у трактуванні модерного мистецтва загалом 

переважають настановчі зауваги. У 1979 році під егідою Академії мистецтв СРСР 

виходить антологія в дусі марксистської традиції критики натуралізму, декадентства 

і модернізму – з коментарями, вступом і примітками Л. Рейнгардта. З його участю 

видається книга «Модернізм. Аналіз і критика основних напрямів» (1969), що була 

на той час чи не єдиним загальнодоступним джерелом інформації про історію 

модернізму в західному мистецтві (правда, тодішні мистецтвознавці та художники 

навчилися її читати «поміж рядків»). 

Завершує цю добу в українському мистецтвознавстві видання «Історії 

українського мистецтва у 6-ти томах», яке виходило протягом 1965–1967 років 
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[162]. В цих матеріалах відображено окремі періоди формування модерного 

мистецтва в Харкові (з’являється вже й ім’я В.Єрмілова). Набагато змістовнішим є 

видання 5-ти томної «Історії українського мистецтва» (2006–2011), що сприяло 

виникненню нових теоретичних концепцій у розгляді мистецтва авангарду. Видання 

вміщувало низку статей провідних українських мистецтвознавців («Український 

аванґард» Д. Горбачова і С. Папети, «Графіка» О. Лагутенко, «Живопис» Л. 

Соколюк), які по-новому й у відповідному контексті висвітлили творчість 

художників [163]. 

Мистецтво представників харківського авангарду знайшло своє місце у 

тритомній Енциклопедії, присвяченій авангарду, що вийшла російською і 

французькою мовами. Змістовне видання містило низку статей українських 

науковців (Л. Соколюк, Л. Савицької, Л.Амеліної, Т. Павлової, В. Чечик), що в 

новому ракурсі представили творчість авангардистів українського походження, з 

належними акцентами змінюючи погляд на художників, що раніше подавалися під 

орудою «російського авангарду», у відриві від контексту художнього життя 

України. 

На сьогоднішній день великим обсягом літератури, яка присвячена модерному 

мистецтву України, створено базу для системного вивчення харківської художньої 

культури ХХ століття і обґрунтування особливостей розвитку авангардного 

мистецтва. Цю базу складають численні, як вітчизняні, так і зарубіжні монографії, 

альбоми, каталоги, матеріали наукових конференцій і періодичних видань. 

З 1980-х років з'являються публікації харківських дослідників, в яких 

розглядаються проблеми художньої культури Харкова. Це наукові праці Л.Соколюк 

[461], А.Півненко [383], Л.Савицької  [425], В.Нємцової [268]. Теоретичні засади та 

творчу практику мистецьких об'єднань в Україні 1920-х – початку 1930-х років 

досліджувала У. Мельникова [234]. 
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Аналіз ранньої доби формування авангардного мистецтва в Харкові 

започатковано в монографії: Л. Савицької «На шляхах оновлення. Мистецтво 

України в 1890-1910-ті роки». Зокрема, вона розглядає формування мистецтва 

Харкова з 1880-х рр., коли почали складатися сприятливі умови для пожвавлення 

культурного життя міста [425, с.102], окресливши основні періоди. Авторка, власне, 

уперше зробила спробу змоделювати контекст зародження модернізму в 

харківському художньому колі зокрема детальніше зупиняючись на постаті 

Є.Агафонова та його студії «Блакитна лілія».  

Суттєво доповнює картину висвітлення життєво важливого питання – 

національного самовизначення на межі ХІХ – ХХ ст. Його піднімає у своїх статтях 

відома дослідниця проблем українського модерного мистецтва Л. Соколюк, 

зосереджуючись на проблемі стихійного формування концепції «українського 

стилю» і його «змістовного наповнення по всьому периметру українських земель» 

[468, с.64]. Глибоке осмислення розвитку авангардного мистецтва в Україні подане 

в наукових працях О. Федорука, зокрема в змістовній статті «Авангард України: 

Поміж Сходом і Заходом (1910 –1930-ті роки)» [522], а також у дисертації 

Н. Канішиної, присвяченої художньо-естетичним засадам українського 

авангардного мистецтва [169]. Узагальнюючу картину київської мистецької школи 

кінця XIX – першої третини XX ст. що охоплює практично увесь спектр існуючих 

тогочасних модерних напрямів, представлено в дисертаційній роботі С. Папети 

[371]. Найпильнішої уваги заслуговує наукова праця О. Голубця «Мистецтво ХХ 

століття: Український шлях», де вперше постає цілісна картина розвитку 

українського мистецтва ХХ ст., з аналізом мистецьких тенденцій та світоглядних 

позицій, сконцентрованих у творчості художників, виокремлюється їх внесок у 

розвиток європейського та світового авангарду [92]  

Проблеми художньої освіти в Україні, що стосуються авангардного періоду (із 

розкриттям нових підходів у викладанні в харківському виші), висвітлюють: 
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С.Нікуленко [270]; Р. Шмагало [573], Т. Паньок у монографії «Розвиток художньо-

педагогічної освіти в Україні» [370]. 

Висвітленню одного з найяскравіших явищ українського авангарду 

присвячена дослідницька праця О. Ільницького «Український футуризм. 1914–

1930». Автор підкреслює, що ніхто не вплинув так вагомо на закорінення футуризму 

в українському культурному середовищі, як М. Семенко [164, с.50]. З-поміж 

літературознавчих праць, які розкрили яскраві аспекти літературного авангарду в 

Україні у зв’язках з художнім колом, слід назвати низку книг і статей Г.Білої [47]. 

Окремі художні напрями аналізуються у працях О.Кашуби, І. Прокопчук – 

зокрема, український кубофутуризм, – його ґенеза, а також багатий арсенал 

художніх прийомів з цієї царини, трансформація в інші напрями авангардного 

мистецтва. Дослідження І. Прокопчук розкриває зв’язок вітчизняних та 

європейських тенденцій у створенні нового явища в українському авангардному 

мистецтві (як результату цих поєднань). 

Твори представників авангарду в Харкові є предметом низки нових 

досліджень українського мистецтва ХХ століття, присвячених жанровій, видовій 

специфіці. Зокрема, згадати дослідження проблем розвитку натюрморту в 

українському живопису ХХ ст. Е. Димшиця [129]. У дослідженні М.Пономаренко 

[393] цікаво розкриваються особливості станкового портрету на тлі живопису 

Харкова ХХ – ХХІ ст., де підкреслюється роль українського народного мистецтва у 

формуванні нових методів портретного живопису 1920-30-х років, пошуки 

нетрадиційних шляхів у цьому жанрі. У світлі цього аналізу постає портретна 

спадщина художників ІІ половини ХХ ст., зокрема тих, які творчо засвоїли 

авангардні уроки. Так, запропонований авторкою ракурс дослідження акварельних 

портретних творів С. Луньова не тільки виявляє художньо-стилістичні та технічні 

особливості його живопису (зокрема «вітражність»), а й віддзеркалює окремі 

стильові ознаки мистецтва авангарду поч. ХХ ст.  
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Фазу зрілого авангарду в Харкові 1920-х років висвітлено в низці публікацій 

українських дослідників, з-поміж них – публікації Л. Соколюк присвячені впливові 

бойчукізму на мистецьке життя Харкова і формування вищої мистецької освіти в 

Україні [469–471]. Монографія В.Сусак аналізує діяльність авангардних мистців 

України в контексті їх еміграції в столиці світового авангарду – Парижі [489]. 

Щедро ілюстрована книга містить цінний матеріал, присвячений М. Мане-Кацу. 

Л. Лисенко у низці публікацій висвітлила харківський період творчості М. Лисенка, 

який навчався в учениці Огюста Родена – Елеонори Блох [215]. Яскравими 

характеристиками збагатила уявлення про представників харківської художньої 

сцени (В. Єрмілова, Г. Бондаренка, М. Міщенка, Є. Бризгаліна та ін.) Людмила 

Міляєва у своїх спогадах, присвячених батькові [237]. 

Неабияку вагомість мають монографічні дослідження портретного живопису 

Валентини Рубан, у яких вона торкається спадку харківських мистців (чи створених 

саме у Харкові робіт) [414-415]. Її альбом «Анатоль Петрицький. Портрети 

сучасників» [15] створив підґрунтя для якісно нового вивчення портретної 

спадщини художника, а вагома праця «Василь Кричевський» [416], вельми детально 

реконструювала насичений художній контекст мистецького кола Харкова, перших 

кроків В.Кричевського в місті, розкрила його інтелектуальний потенціал. 

З-поміж авторів, які започаткували поняття «український авангард», треба 

відзначити роботи Д. Горбачова. Його численні публікації з питань мистецтва 

українського авангарду не тільки суттєво уточнюють, а й надають широкий 

фактологічний матеріал для простеження життєвого шляху та творчості художників 

(зокрема А. Петрицького, котрий долучився саме до розквіту харківського 

художнього авангарду). Передусім – це ґрунтовна праця Д. Горбачова, присвячена 

творчості видатного мистця, що тільки в 1971 р. вийшла як монографія (ще в 

московському видавництві «Советский художник») [100].  

В свіжій атмосфері відродження україністики, подолання наслідків 

тоталітарного режиму – на теренах мистецтвознавства сфера досліджень значною 
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мірою розширюється. Під орудою Д. Горбачова з’являється низка видань: 

«Український авангард 1910 – 1930-х років» [103], «На карті українського 

авангарду» [104], «Він та я були українцями»: К. Малевич та Україна» [105]. 

Накопичений досвід у відкритті нових сторінок українського авангарду Горбачов 

узагальнює наступним чином: «Український авангард 1920–30-х років водномить 

синхронізував тисячолітні ритми української культури з наймодернішими ритмами 

тогочасної Європи» [1, с.187]. 

У 1975 році вийшла друга (після прижиттєвої – в авторстві В. Поліщука) 

монографія, присвячена В. Єрмілову (написана З. Фогелем, який спілкувався з 

автором). І хоча у своєму тексті він був обмежений цензурою застійних часів, все ж 

таки реабілітація художника відбулася [525]. Ще з 1960-х років мистецтвознавці 

Д. Горбачов, Г. Заварова і О. Парніс контактували з Єрміловим, створюючи нові 

засади для дослідження його творчості. 

 Вагомий внесок у дослідження українського авангарду зробила низка 

ґрунтовних монографій і статей О. Лагутенко [206]. У своїх дослідженнях вона 

надає особливої ваги постаті В.Кричевського, узагальнюючи думки Д. Антоновича, 

В. Павловського, В. Щербаківського, С. Гординського, М. Драгана, Ф. Ернста, 

С. Сильванського, С. Таранушенка, які вважали В.Кричевського основоположником 

нової української книжкової графіки [204, с.22]. Досліджуючи українську графічну 

школу (зокрема її харківських представників), О. Лагутенко відзначає роль 

народного мистецтва у трансформаційних процесах, що відбувалися в українській 

художній культурі першої третини ХХ ст., як програмне відмовлення від 

індивідуалізму, бажання «проникнути у феномен синтетичної художньої мови» [204, 

с.92]. Водночас дослідниця приділяє значну увагу зв’язкам В. Єрмілова з 

тогочасним європейським мистецтвом, уперше зазначивши ремінісценції 

неопластицизму в його творчості [202, 205, 208]. Аналізуючи так звані 

«експериментальні композиції» мистця, О. Лагутенко підкреслює подвійну природу 

його сприйняття живопису, як «мистецтва, що відтворює предмети,<…> і як уміння 

створювати предмети, що самостійно існують у просторі і в часі», наголошуючи 
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навіть на «декоративно-прикладному» ставленні до образу людини у деяких 

композиціях (у контексті своєї розвідки «Василь Єрмілов і “малі голандці”») [205, 

с. 129, 135]. 

Власне бачення розвитку українського авангардного мистецтва та проблем 

становлення національного стилю запропонувала О. Тарасенко у докторській 

дисертації «Проблема національного стилю в живопису модерну й авангарду 

(Творчість українських та російських художників кінця ХІХ – поч. ХХ ст.) [489] і 

згодом, у низці статей, що їх було опубліковано у серії наукових збірників 

«Мистецтво авангарду 1910-1920-х років», виданих за матеріалами конференцій, які 

провадилися на базі Державного інституту мистецтвознавства Російської Академії 

наук. З-поміж них – «Мозаїчність і вітражність у світло-кольоровій системі 

живопису російського та європейського авангарду» [491], «Магічний театр Павла 

Філонова», «Авангард і давньоруське мистецтво» [490]. Унікальне значення 

наукових праць О. Тарасенко полягає в тому, що у них високий теоретичний рівень 

поєднується з глибиною аналізу філософії мистецтва. Значною мірою це 

репрезентує книга «Містерії модернизму. Спадок Древньої Русі в живопису модерну 

й авангарду» [493]. 

Слід зауважити, що процес виокремлення української образотворчої моделі 

конструктивізму проходив в умовах домінування етнонаціональної парадигми. Тож 

знаходимо тут активізацію національних моделей розвитку мистецтва (що знайшло 

різноманітні вияви в індивідуальних версіях світобачення мистців). Зазначимо, що 

окремі аспекти конструктивістського мистецтва в Україні вивчали Д. Боулт, 

Д. Горбачов, О. Лагутенко, М. Мудрак, Л. Соколюк, З. Фогель, Н. Трегуб, В. Чечик, 

К. Черкасова, О. Шило. 

Використання фотографії в мистецтві доби конструктивізму – загалом 

малодосліджена галузь українського мистецтвознавства. Як виняток можна згадати 

тему застосування світлини в книжковій графіці (зокрема, на обкладинках 

українських видань 1920-1930-х рр.). Цій темі присвячена низка наукових праць 



67 

 

О. Лагутенко. У монографіях і статтях дослідниці докладно висвітлена графічна 

спадщина В. Єрмілова. О. Лагутенко виокремлює декілька варіантів використання 

світлини у композиції книжкової обкладинки: фотомонтажі, а також роботи, де 

фотозображення стає «другою мелодією», або самостійним мотивом. Є й такі, у 

яких автор «безпосередньо вплітає його в тканину композиції» [204, с.82].  

До цієї теми долучився також І. Павлов з низкою досліджень, присвячених 

оформленню багатосторінкових видань України 1920–30-х рр. Головний напрямок 

публікацій – розкриття традицій книжкового оформлення, закладених 

представниками авангарду 1920-х років (зокрема В. Єрмілова) та їх використання в 

оформленні сучасних фотоілюстрованих видань України [289, 290]. Автор показує, 

як унікальний досвід В. Єрмілова отримав подальший розвиток у практиці його 

численних учнів. На цих настановах виховалась нова генерація, творча зрілість 

представників якої припала на 1980-ті роки, коли вони стали лідерами різних 

напрямків дизайну (М. Молочинський, В. Лесняк, О. Бойчук, В. Даниленко, 

О. Векленко) [291]. Суттєвий внесок зробила публікація, присвячена серії альбомів 

В.Єрмілова, підготовлених для виставки преси в Кьельні 1928 р., де подано 

структурний аналіз цих пам’яток конструктивістського мистецтва [289]. 

Вaжливе місце нaлeжить oднoму з прoтaгоністів хaрківської aвaнгaрднoї сцени 

– Бoрису Кoсaрeву. Інтерес до його творчості вирaзно окреслився перевaжно нa 

почaтку ХХІ століття. Ім’я художникa сьогодні згaдується в роботах багатьох 

провідних укрaїнських мистецтвознавців, як Д. Горбaчов [105], Л. Сoкoлюк [460], 

Л. Сaвицька [423, 424], O. Лaгутенкo [206, 207]; окремі аспекти творчості Косaрeва 

відбиті в роботах О. Шилa [565], С. Пaпети, І. Бондaря-Терещенкa. Та почaток 

систeмaтичному вивчeнню особистості мaйстра було поклaдено ще наприкінці 1960-

х років, коли вийшла моногрaфія М.Чернової «Б. В. Косaрев: нариси з життя і 

творчості» [551]. У висвітленні спадщини і біографії мистця відіграли два інтерв’ю з 

художником – О. Крaсильникової (1984) [193], і взяте нaступного року харківським 

поетом і крaєзнавцем В. Яськовим (опубліковaне у 1998).  
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Вaжливою пoдією стaлo видaння Н.Косaревою кaтaлoгу до вистaвки з нaгoди 

100-ліття від дня нaродження мистя (1997). 2009 року вийшлa нaуковa мoнoгрaфія 

Т.Пaвлoвoї тa В. Чечик [327]. П’ять розділів належать Т. Павловій, у них 

висвітлюється раніше не досліджена грaфічна, малярська й фотографічна спадщина 

художника, досвід спілкування з О. Дoвженком на зйомках стрічки «Земля» 

еволюція стилю мистця. У результаті було атрибутовaно низку творів, 

ідентифіковані персонажі та історичні місця, що постають в фотомистецьких творах 

Б. Косaрева. В. Чечик розкрила розвиток сценографії Б. Косaрева у трьох розділах. 

Ця книга є найповнішим aльбомом, в якому зібрані малярські й графічні твори 

художника, його сценогрaфія і світлопис першої третини ХХ ст.  

З-поміж досліджень українського модернізму з кіл української діаспори слід 

згадати книгу М. Мудрак «Нова генерація і художній модернізм в Україні» [620]. Її 

дослідження, які вона провадила ще за часів «залізної завіси», здійснилися багато в 

чому завдяки співробітництву з Д. Горбачовим, котрий на той час працював 

головним зберігачем Національного музею образотворчого мистецтва (сам він не 

мав жодної можливості оприлюднити свої дослідження). Аналізуючи розмаїті 

авангардні напрями в образотворчому мистецтві України, дослідниця відкриває 

паралелі з європейською течією дадаїзмом [621]. Слід зазначити, що останнім часом 

вийшло ще два видання (двомовні), під загальною редакцією М. Мудрак. Одне з них 

«Boris Kosarev: Modernist Kharkiv 1915-1931» [348], куди увійшли наукові матеріали 

Т.Павлової і В.Чечик, та «Інсценізація авангарду», присвячені авангардовій 

сценографії в Україні. [259] 

У низці публікацій виокремлюється роль видатних художників-педагогів 

харківського вишу авангардного спрямування, як-от, Єрмілов, Хвостенко-Хвостов, 

Падалка. До них можна віднести зокрема працю Л. Соколюк «Бойчукізм і художньо-

промислова освіта в Україні» [468]. Висвітлюючи значення творчості Падалки (як 

учня Бойчука, що викладав у Харкові), Л. Соколюк вказує на поєднання 

національної традиції і новітнього досвіду європейського мистецтва [471, с.327–
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328]. Роль Єрмілова в модернізації художньої освіти з огляду на його спрямованість 

до європейських зразків підкреслює О. Лагутенко [202].  

Л.Соколюк у ґрунтовній статті «Шляхи становлення українського дизайну» 

досліджує авангардні підходи в педагогічній діяльності, зокрема й В.Єрмілова [472]. 

Низку джерел становлять публікації, в яких йдеться про учнів В. Єрмілова і 

Б. Косарева, Г. Бондаренка. На особливу увагу заслуговують їхні спогади про 

вчителів та систему навчання. Творчості одного з оригінальних графіків і 

живописців – С.Косенкова (який навчався в майстерні Єрмілова), присвячено 

альбом, де вперше опубліковано його роботи (включно з нотатками). У своїх 

спогадах Косенков відтворив особливості художньої манери Єрмілова, а також його 

прийоми впровадження авангардних практик у навчальному процесі [487, с.100]. 

З-поміж мистецьких надбань харківського авангарду 1920-х років передовсім 

слід згадати ім’я А. Петрицького, роль якого важко переоцінити. У своїх спогадах 

Ю.Смолич, зокрема, згадав його ім’я з-поміж культурних постатей першорядної 

ваги, як-от: Л.Курбас, М.Йогансен, А. Бучма, М. Семенко [458]. Перші монографії, 

присвячені Анатолеві Петрицькому, написані тими, хто переживав у його колі 

шалені авангардні літа. Слід згадати славнозвісне видання В. Хмурого «Анатоль 

Петрицький. Театральні строї» (1929), що принесло художникові європейську славу 

[15]. Значну увагу мистцю приділяв цей знаний критик в оглядах великих виставок, 

присвятивши художникові і низку публікацій у популярних журналах, як-от 

«Всесвіт» (1925) [57], «Нове мистецтво» (1925) [532], «Життя і революція» (1928) 

[534]. Виявляв цікавість до персони художника наприкінці 1920-х І. Врона. 

Натомість його монографія [72] з’явилася аж 1968-го.  

Новим відкриттям усього малярського спадку Петрицького ми зобов’язані 

передовсім Д.Горбачову. Працюючи головним зберігачем Державного музею 

українського мистецтва (тепер НХМУ), він фактично випустив «на волю» хвилю 

українського авангарду. Попри те, що його монографія (1971) творилася під 

пильним оком цензури, Горбачову вдалося «вийти за рамки». Разом з дружиною 
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художника Л.Петрицькою мистецтвознавець видав «Спогади про художника» 

(1981), де зібрані розповіді про його життя і творчість[14]. А.Петрицький постає у 

центрі уваги також і у різноманітних нарисах знавця українського авангарду Ю. 

Смолича [459].  

Слід віддати належне й альбомові Валентини Рубан «Анатоль Петрицький. 

Портрети сучасників» (1991), яка розкрила індивідуальність кожного (зокрема, 

реабілітованих «ворогів народу») [15], збагативши обсяг спадщини художника 

низкою атрибуцій. З-поміж останніх праць, присвячених майстру, слід назвати 

альбом, виданий 2012 р. МТМКУ (Київ) під орудою Т.Лозинського та Т.Руденко 

[17]. Видання, що своєю назвою асоціюється з прижиттєвим двомовним альбомом 

1929 року, містить в собі важливі доповнення, зокрема історію про знаходження 

портретів Петрицького (які вважалися втраченими), в колекції МТМКУ. Творчості 

художника присвячені сторінки статей і нарисів з історії українського авангарду: 

Д. Боулта [53], О. Шила [565], М. Пономаренко [392],  публикація архівних 

документів Є.Ковальчук [181]. З останніх розвідок цікавим є дослідження 

Г.Скляренко, в якому авторкою вирішується питання приналежності творчості 

А. Петрицького модернізму і авангарду [451]. У 2017 р. в «Малій серії українського 

модернізму», започаткованій видавництвом «Родовід», вийшла книга авторки 

даного дослідження – «Carte blanche Анатоля Петрицького», що розкриває 

харківський період художника, і його знакову портретну серію. Вона, за словами 

Бориса Лобановського, мала би «змінити долю європейського портрета» [367, с.7]. 

Творчість іншого майстра портрета Семена Прохорова досліджувалась у розвідках 

Т. Прокатової і М. Пономаренко [393]. Дослідження художньої культури авангарду 

в Харкові збагатили наукові розвідки В.Чечик, присвячені авангардній сценографії 

[552-556]. 

 Значний внесок у дослідження українського авангарду належить закордонним 

вченим. Мистецтво українського авангарду привертає увагу видатних науковців з 

усього світу, як-от Валентини Маркаде і Андрія Накова, що виокремили це явище і 

ввели його в науковий обіг. З-поміж тих, хто розвивав цю тему в якості наукового 
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дискурсу – Джон Боулт, Шарлотта Дуглас, Жан-Клод Маркаде, Дені Міло, 

Мирослав Шкандрій. Більшість з них наголошували на особливій ролі витоків з 

народного мистецтва, які підживлювали український авангард, створюючи його 

унікальний колорит. Першою розкрила тему українського авангарду дослідниця В. 

Маркаде, підкреслюючи вагомість українського внеску до російського і 

європейського модерного мистецтва. Вона простежує історію розвитку мистецтва 

українського авангарду від виставки «Ланка» 1908 в Києві до виходу журналу «Нова 

генерація» в Харкові наприкінці1920-х років [225, c.49].  

Закордонних вчених передусім привертає увагу творча спадщина В. Єрмілова. 

У низці публікацій, зокрема в книзі «Безпредметний світ. Абстрактне та конкретне 

мистецтво: Росія і Польща» [265, c.184] А. Наков приділяє значну увагу 

харківському художникові. Від недавніх часів на теренах російського 

мистецтвознавства з’явилися два видання, присвячені харківському мистцю (вони 

були інспіровані дослідницькою групою, очолюваною М. Лошак). Це був каталог 

виставки в «Мистецькому арсеналі» у Києві «Василь Єрмілов. 1894–1968» та 

«Василь Дмитрович Єрмілов. 1894–1968. Матеріали до творчої біографії: статті, 

листи, щоденники, спогади, каталог творів» (укладач О. Парніс) [58, 59]. Їм 

передувала низка виставок українського авангарду в московській галереї «Проун», 

що спеціалізується на мистецтві авангарду. У видання увійшли статті українських 

дослідників – О. Лагутенко, Т. Павлової, Л. Соколюк. Образотворчий ряд 800-

сторінкового видання суттєво доповнює уявлення про творчість художника (певна 

кількість творів уперше введена в науковий обіг). 

Осoбливе місце в низці досліджень посідають праці, присвячені сучасному 

періоду в образотворчому мистецтві України, де теж відстежуються зв’язки з 

історичним авангардом. У роботі О. Кoтoвoї, присвяченій нoнкoнфoрмізму в 

oбразoтвоpчому мистецтві Oдеси, постає хpонологічна канва xyдожнього пpоцесу, 

що pозгоpтався від часу «відлиги» до кінця 1980-x років. Показово те, що у 

дисертaційному дослідженні на місцевому матеріалі простежуються закономіpності 

та осoбливoсті виникнення і poзвитку мистецькoго нонконфоpмізму, показанo 
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eволюцію aвaнгapдистських тeндeнцiй: наступнiсть aндеpгpаyндy з авaнгapдом 

початкy XX ст. (й традиціями «південнopoсійської» шкoли), а такoж вплив на 

подaльші напрями – посткoнцептyалiзм 1980-x i тpансавангapд 1980-90-x pp. 

Дисертація І. Павельчук створює цікаву картину розвитку нефігуративного 

живопису в різних регіонах України, розглядає творчість провідних майстрів у 

контексті культурних діалогів українського мистецтва [283, 284]. 

В.Сидоренко в монографії, присвяченій художньо-стильовій еволюції 

візуального мистецтва України наголошує на ролі харківського авангарду у 

розвитку українського мистецтва [442]. У дослідженні О. Сидора-Гибелiнди 

«Вeнeційськa бiєнaле як фоpмa pеалізaції укpaїнських культуpних стpaтегiй (кiнець 

ХІХ – почaток ХХІ ст.), задано обшири напрямків світової художньої культури, на 

тлі яких виявляються особливості виникнення та розвитку масштабної міжнародної 

виставки, де в історичній перспективі і відповідній класифікації постають українські 

культурні стратегії, простежено також внесок українського авангардного мистецтва. 

Показово й те, що з-поміж українських мистців, які репрезентували своє мистецтво 

на Венеційській бієнале, значний відсоток – саме з харківського регіону, художня 

культура якого (попри жорсткі утиски), успадкувала мистецький доробок авангарду 

доби Українського відродження. 

Діяльність мистців (здебільшого учнів або послідовників майстрів 

«історичного авангарду»), які відновлювали мистецький рух у Харкові у 1980-ті 

роки, ще не стала предметом підсумкового дослідження. Натомість дослідники 

звертались до творчості окремих особистостей. Добре ілюстровані альбоми, що 

містять добірку статей та спогади автора, присвячені С. Луньову, В. Куликову, 

Г. Бондаренку, становлять значний доробок харківської мистецтвознавчої школи. 

Зокрема в докторській дисертації О.Шила і його наукових розвідках значну увагу 

приділено аналізові творчих засад В. Куликова та його вчителя Г.Бондаренка [565, 

567]. Творчості В. Куликова присвячено також публікації В. Нємцової [267], 

Л. Савицької [424], О. Суховія, В. Яськова. Зокрема М. Пономаренко розглядає 



73 

 

особливості використання Куликовим художньої стилістики, притаманної ранньому 

авангарду, на прикладах взаємодії форми та простору, характерної для творів 

аналітичного кубізму (як-от зображення напівпрозорих площин, що перетинають 

одна одну), простежуючи, як цей аспект реалізується також і в портретному жанрі 

[393]. 

На особливостях пейзажного живопису Віктора Гонтарова зосереджувався 

О. Федорук, вирізняючи тему «осіннього суму» серед розмаїтості мотивів, що 

з’являються у вісімдесяті (518). А. Півненко, наголошувала на «портретуванні» 

мистцем «духовного й фізичного стану природи» (383, с.123), О. Денисенко 

аналізувала витоки мотивів у низці пейзажів, побудованих як на реальних 

спостереженнях, так і на спогадах про дитинство (118).  

Дискурс, що складається довкола харківської фотографії, був заснований ще у 

1920-ті роки, коли в Харкові зосереджується яскрaве коло фотографів, з-поміж яких 

яких – Д. Сотник, Л. Скрипник, , чиї погляди, висвітлюються в публікаціях  [453]. У 

1930-ті роки суспільно-політична ситуація не підтримувала засвоєння попереднього 

досвіду у світлопису, більше того – унеможливлювала його наукове дослідження. 

Отже, дотепер перерваність традицій відчувають сучасні xарківські фотомистці. 

Їхня творчість постає у центрі уваги вітчизняної критики (крім статей автора, перші 

з яких з’являються в 1984 р.) порівняно пізно, і це попри те, що ціла низка імен була 

вже широко відома ще з 70-х років. Так, в об'ємистому фоліанті С. Морозова 

«Творчa фотографія» [255], виданому в 1985 році, в іменному покажчику ми не 

знаходимо багатьох імен представників xарківської фотографії.  

Однак перші зaрубіжні стaтті виходять з 1970-х років. Одна з них належить 

знаному польському критику Яну Сундерлянду, який відгукнувся на знакову для 

Харкова  фотосерію Є.Павлова «Скрипка», яку молодий автор надіслав до редакції 

польського журналу Fotografia [633]. У 1989 році у французькому журналі «Phоtо» 

з’являється матеріал про радянський фотоавангард 80-х років, зокрема xарківських 

авторів (1989, № 262). Характерні для західної рецепції оцінки українського 
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фотоандерграунда, підкріплені фактом, на котрий звернули увагу критики, 

помітивши, що першим paдянським фотогpафом (після Pодченка та його кола), чиї 

роботи були придбані у фотоколекцію МОМА у Нью-Йорку, став Б. Михайлов 

[426]. А фінський критик X.Ееріканен [607, с. 29] вибудував цікаву аналогію з 

«Панцeрником “Потьoмкіним”» С. Ейзeнштейна, яка актуалізує зв'язок з 

поперeдньою традицією, себто авангардом 1920–30-х років. 1989 року у Москві 

вишла монографіія В. Михалковича та В. Стігнєєва «Поетика фотографії» [248], у 

якій розглянуто твори xарківських фотомистців (Г. Дрюкова, О. Супруна та Є. 

Павлова). І тільки в 1990-ті роки відроджений у Львові журнал «Світло й тінь» 

публікує матерали про О. Мальованого та О. Супруна [261]. До того ж нова 

xарківська фотографія була інтегрована в сучасне мистецтво в процесі наукової 

активності, започаткованої відкритим в Києві Центром сучасного мистецтва, за 

сприяння якого було організовано (з ініціативи М.Кузьми) кілька симпозіумів, 

присвячених сучасному українському мистецтву. На цих наукових конференціях 

автором дослідження також було зроблено доповіді на тему феномена xарківської 

фотографії. До дискусійниx питань залучаються відомі закордонні знавці в галузі 

сучасного мистецтва і зокрема світлопису, як-от Я. Андел (Чехія), Б.Гройс 

(Німеччина), Д. Нюмайєp (США), П. Осбоpн (Великобританiя), В. Рутледж, 

В. Тупiцин, М. Тупiцина (США), так і вітчизняні (Т.Павлова) [624-628]. Отак 

поступово харкiвська фотошкола потpапляє у дискурс контемпорарного мистецтва. 

У 1995 році в газеті «The Nеw Yоrk Tіmеs» [354] було опубліковано огляд виставки  

української фотографії в Музеї Зіммерлі в США. Відомий критик приділив значну 

увагу кожному з українських мистців, серед яких переважали предствники 

xарківської школи. То було завершенням процесу: українську фотографію визнали 

на американському континенті (так само, як і в Європі).  

До цього процесу долучаються із середини 1990-х років і київські 

мистецтвознавці, котрі констатують: харківська фотографія стає популярною. «В 

середині десятиріччя всіх накрила хвиля захоплення фотографією, підігрітого 
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бумом, спричиненим xарківською школою фотографії (Б. Михaйлов, C. Брaткoв, 

С.Сoлoнський, Є. Пaвлов та ін.)» [485, с.5]. Написано низку статей, присвячених 

представникам xарківської фотошколи (подекуди укупі з іншими українськими 

мистцями) критиками В. Бурлакою [55], О.Ляпіним, Н. Пригодич [398], О. Сидоpом-

Гибеліндою [446], Г. Скляpенко, Л. Смиpною [457], O. Соловйовим, К. Стукаловою, 

О.Червоник [549]. З'являються рецензії на їxні виставки і фотопроекти. У 1996 р. у 

Штудгарті виходить ґрунтовна монографія присвячена Миxайлову [320]. Отак, після 

публікації низки книжок і серії виставок – в Бeрлiнi, Амстердaмі, Гaннoвері, Пapижі 

та ін.) Миxайлов вийшов на світову xудожню сцену [636]. Водночас Г. Cкляренко 

зауважувала, що творчість цього «одного з найцікавіших сучасниx xудожників», 

була майже невідомою у вітчизняному xудожньому просторі [449].  

У своїй дисертаційній роботі, присвяченій xудожньо-стильовій еволюції 

візуального мистецтва України, В. Сидoрeнко наголошував на впливі харківської 

фотошколи і особливо Михайлова на рoзвиток сучасного українського мистецтва 

[442]. До цього треба додати корпус статей про xарківську фотографію aвторки 

дoсліджeння [299, 314-316, 320, 326], зокрема нариси з історії української 

фотографії, що увійшли до міжнародних видань Росії [354, 356]  і Європи, як-от: 

«Історія європейської фотографії ХХ ст.» [339, 626, 627]. 

 

1.2. Методика, методи та джерельна база дослідження 

Дослідження базується на принципах історизму та системного підходу на 

основі комплексного використання джерел. Дисертаційна робота є спробою нового 

інтегративного підходу до явищ авангардного мистецтва Харкова в художній 

культурі України ХХ століття завдяки системі аналізу даного явища в 

загальнокультурному контексті. Розгляд їх на методологічній підставі системного 

аналізу, який включає різні царини знань, дає можливість висвітлити типологічні 

особливості авангардного мистецтва Харкова, визначити його внесок у художню 
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культуру України ХХ століття,  визначити регіональні характеристики в цьому колі 

культурних явищ. Відоме у світі авангардне мистецтво Харкова тільки сьогодні 

відкривається в контексті своїх українських коренів: як цілісна регіональна культура 

і, разом з тим, як частина українського мистецтва. І якщо до кінця 1980-х років вона 

поставала на світовій художній сцені як мистецтво російського авангарду, то нині 

цілком доречним буде визначити її як оригінальне явище української культури. 

Використання контекстувльного аналізу дає можливість розкрити наведені 

положення у процесі розгляду окремих аспектів харківського художнього авангарду 

на широкому тлі багатоманітних подій вітчизняної та світової культури. 

Сама тема, у якій тісно переплітаються традиційні й новітні види мистецтв, 

зажадала розширення цього конкретного дослідження, введення його в контекст 

загальногуманітарної системи знань, в чому авторка спиралася як на праці 

зарубіжних теоретиків: Р. Барта [39], А. Бергсона, В. Беньяміна [46], Б. Гройса, 

С. Зонтаг[137] , Ж. Бодріяра, Ж. Дерида, Р. Краус [195], П. Мосицького, Б. Ньюхола, 

А.Боніто Оліви, Б. Роуз [630], Т.Шершня [634], так і на досвід української 

культурології, зокрема Г. Грабовича, О. Забужко, С. Павличко [285, 286], 

М. Поповича [394] .  

У загальнотеоретичному осмисленні проблем, що розглядаються у дисертації, 

авторка спиралась на дослідження провідних українських та зарубіжних 

мистецтвознавців і культурологів: Н. Асєєвої, Д. Боулта, Г. Веселовської, 

О. Голубця, Д. Горбачова, В. Даниленка,  Г. Заварової, Т. Кара-Васильєвої, 

О. Кашуби-Вольвач, Г. Коваленка, В. Косіва, Т. Котович, Т. Кочубінської, В. Кравця 

М. Криволапова, О. Лагутенко, Б. Лобановського, Л.Лисенко, І. Люби, В. Манина, 

В. Маркаде, Ж.-К. Маркаде, Д. Міло, Л. Міляєвої, Р. Михайлової, М. Мудрак, 

А. Накова, О. Найдена, В. Нємцової, О. Оленіної,  І. Павельчук, С. Папети, 

М. Пономаренко, Н. Пригодич, М. Протас, В. Рубан, Л. Савицької, В. Сидоренка, 

Г. Скляренко, Л. Смирної,  Л. Соколюк, О. Соловйова, Г.Стельмащук, 

Ю. Степанова, Г. Стерніна, В. Сусак, О. Тарасенко, В. Тупицина, О. Федорука, 
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З. Фогеля, О. Червоник, К. Черкасової, М. Чернової, В. Чечик,  В. Шейка, О. Шила, 

В. Шкоди, Р. Шмагала, М. Юр, О. Якимовича, К. Яковленко, Р. Яціва.  

У галузі історії та теорії фотомистецтва методологічною основою для 

дослідження стали праці А. Вартанова, О. Лаврентьєва, О. Морозова, В. Стігнєєва, 

В. Турчина, І. Чмиревої, а також провідних теоретиків Європи та Америки: Р. Барта, 

В. Беньяміна, Ж.Бодріяра, С. Зонтаг, Р. Краус, Ж.-К. Леманьї, Б. Ньюхола, 

В. Біргуса, В. Мацека.  

Модерні напрями з’являються в українському мистецтві, зокрема харківського 

кола, на межі XIX-ХХ ст., де виникають явища імпресіонізму, набізму, модерну, 

символізму, експресіонізму, фовізму, кубізму. Вирізняючись один від одного як 

змістовними особливостями, так і художніми засобами, вони подекуди спираються 

на сукупність філософсько-естетичних концепцій свого часу, де можна виокремити 

такі, як неопозитивізм, інтуїтивізм, фрейдизм, «реальна» естетика та ін. 

Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. характеризується зміною системи 

естетичних поглядів у культурі. Філософія позитивізму, що відбилася на поглядах 

таких різноманітних мислителів, як Г.Лессінг або М.Чернишевський, і впливала на 

стабільну непохитність типологічних меж, що розділяли різні види мистецтва 

(просторові й закорінені у часі) і жанри. На зміну позитивізму приходить 

інтуїтивізм, який набуває важливого значення, стає виразною антитезою. Його 

основоположником став французький філософ, лауреат Нобелівської премії Анрі 

Бергсон, який у працях «Матерія і пам'ять» (1896), «Сміх» (1900), «Творча 

еволюція» (1907) розробив концепцію інтуїції як рушійної сили художньої 

творчості. Так, імпресіоністичний напрямок у художній культурі, що базувався на 

витонченому сприйнятті навколишнього світу, покликаний був донести до глядача 

неповторні враження і відчуття, виплекані свідомістю мистця. Увага до 

ірраціонального, підсвідомого в підґрунті мистецтва знайшла відбиток у напрямах 

символізму й модерну, які заперечували натуралістичні практики в художній 

дійсності. Розвиток інтуїтивізму подалі простежується у творах італійського 
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філософа і знавця літератури Бенедетто Кроче, який виступив проти теорії мімезісу. 

Він наголошував на ідеї самовираження в мистецтві. За Б.Кроче, естетичний факт 

являє собою саму тільки форму, а мистецтво – то царина художньої інтуїції. Такі 

ідеї не одразу поступово завойовували публічний простір, спочатку оволодіваючи 

уявою чутливих до нового письменників, філософів, художників. У Росії ідеї 

інтуїтивізму були сприйняті філософами М. Лосським, Є. Трубецьким, 

М. Бердяєвим, в Україні – літераторами: Б. Лепким, В. Пачовським, М. Рудницьким. 

У мистецькому середовищі суголосні інтуїтивістським ідеї обстоювали 

представники абстрактного мистецтва – В.Кандинський, К. Малевич, О.Богомазов. 

Немовби відмежовуючись від позитивізму, Малевич у статті «Про поезію», створює 

образ «ломбарду»: «Вірші усіх поетів постають як нагромадження усіляких речей – 

дрібні і великі ломбарди, де ретельно спаковані жилети, подушки, килими, брелоки, 

персні і шовк, спідниці і карети вкладені у низку ящиків у певному порядку, 

відповідності і наповненню» [223, c.33]. Концепції «живописного світовідчування» 

Малевич розкрив у низці теоретичних статей. «З погляду живописного 

світовідчування, – наголошував мистець, – будь-яка річ – абстрактна, вона вимагає 

художньої конкретизації в малярськім відтворенні» [223, с.121]. До прикладу він 

бере найпростіші речі. «Стіл, як і всі інші речі технічного порядку, має свої 

практичні утилітарні функції, і тому всі такі речі позначені функціональністю, 

завдяки якій і склалися елементи світоматерії в певний функціональний порядок. З 

цього ми бачимо, що устрій цього порядку речей може не узгоджуватися з 

живописним порядком відчування, бо мова йде не про функціональний зміст стола, 

а про його художній вміст» [223, с.121-122]. 

Важливі сенси, з огляду на пробудження духовної складової в культурному 

світі того часу, були актуалізовані цікавістю до сакрального мистецтва. 

Простежується очевидний зв'язок між декларативними позиціями тексту 

В.Кандинського «Про духовне у мистецтві» і реакцією на знаменну «Виставку 

давньоруського мистецтва», що відкрилася в лютому 1913 року в Москві й стала 
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предметом безпрецедентної уваги. Широкому загалу були представлені ікони із 

збірок М. Лихачова, І.Остроухова, С. Рябушинського. Свої думки з приводу цієї 

події, що несподівано розкрила «чарівний, дорогоцінний скарб» (П. Муратов) 

висловили найвідоміші критики – С. Маковський, Я. Тугендхольд. П. Муратов 

наголошував на одухотворених ликах і формотворчій красі, М. Пунін побачив 

паралелі з Джотто й Беато-Анжеліко. Піднесено пише у статті «Ікони та нове 

мистецтво» Олександр Бенуа, розкриваючи «іконну Помпею», «перехрещення» 

шляхів іконної традиції і новітніх течій у мистецтві як «спасенний урок». 

Сьогоднішнє мистецтвознавство, оглядаючи найважливіші культурні події середини 

1910-х років, вбачає у цій виставці точку відліку «нової ланки художньої історії», й 

особливо – осмислення її під кутом нагальних проблем наступного розвитку 

художньої культури (І. Шевеленко), яке відкривало духовні виміри в мистецтві 

[559].  

Особливої ваги набуває залучення до діалогу українських мистців, що 

теоретично і практично доводили значущість сакральної мистецької традиції. Так, 

найвагомішим внеском у дискусію стали дві книги українського художника 

О. Грищенка, які було видано у Москві. Одна з них «О связях русской живописи с 

Византией и Западом» вийшла друком услід за виставкою [110], друга – «Русская 

икона как искусство живописи» – вже в 1917 році [109]. Український художник, 

який отримав освіту в Київському художньому училищі (до речі, разом з 

О.Богомазовим), засвідчував неабияке професійне володіння аналізом іконописних 

творів. Водночас він показав, як саме сприймали їх художники того часу, апелюючи 

до нових течій у мистецтві, проводячи виразні паралелі до розуміння форми. Слід 

додати, що художні прийоми ікономалярства, перекладені іншою художньою 

мовою, на той час новою і актуальною, не тільки набули авторитетності, а й 

отримали право голосу в тогочасному культурному полі, відкриваючи дорогу 

неміметичним напрямам у мистецтві. 
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Особливу цінність набуває дискурс, який складався в українському мистецтві 

довкола фотографії, зокрема в харківському колі, суголосний тому, що відбувався 

європейському мистецтві, передусім в Бавгаузі. Йшлося про структурні зміни в 

статусі мистецтв, вихід світлопису на кін авангардного експерименту форми. У 

зв’язку з видатним внеском харківської фотошколи у світовий фотомузей постало 

завдання розглядати фотографію в колі традиційного циклу образотворчих 

мистецтв, знаходячи єдині критерії для системного дослідження пам'ятників з 

різними формальними ознаками. 

У сучасному мистецтвознавстві для визначення інноваційних процесів, що 

відбувались в художній культурі останньої третини ХХ століття, використовується 

декілька термінів: «неоавангард», «другий авангард», «нова хвиля» [473, 474]. Дане 

дослідження – для висвітлення крос культурної комунікації між представниками 

«історичного авангарду» і новою генерацією харківських мистців 1960-70-х  років, – 

спирається на визначення О. Морозовим «позачасових ознак авангарду» в 

мистецтві, за яким. пошук нової художньої мови, обумовлений суб'єктивно-

особистісним, драматичним, сприйняттям буття, реалізується немовби «за логікою 

відмови <…>. Але разом з тим подібна відмова не є тотальною, вона веде до пошуку 

інших опорних векторів, потребує опертя на інші художні традиції, історичні, 

художні цінності, які широко черпаються в якомусь світовому музеї історії 

мистецтва» [196, с.44]. 

Таким чином, поняття «авангард» стосовно пізніших (щодо історичного 

авангарду) явищ у мистецтві, що роглядаються в цій роботі, може бути використане 

у специфічному контексті. За теорією міжкультурних комунікацій, зокрема, законом 

«уподібнення – розподібнення» (В. Зусман) визначення певного явища 

«авангардним» стосовно художнього матеріалу останньої третини ХХ ст., 

відбувається за моделлю «розподібнення»: «в один період так, в інший – інакше» 

[233, с.58]. Отже, на відміну від авангарду радянського періоду, коли художники (до 

певного часу) були у згоді з режимом, – авангард останньої третини ХХ ст. виникає 



81 

 

на енергії спротиву. Його ідейною платформою є нонконформістські позиції. 

Водночас, він також включає (при витоках) таке явище, як утопія (на відміну від 

раннього авангарду – індивідуального характеру), врешті-решт, приходячи до 

антиутопії в постмодерністській реалізації. 

Дисертацію було побудовано на широкому колі джерельних матеріалів. 

Передусім, це – мистецька спадщина, створена представниками авангарду 

харківського художнього кола упродовж ХХ ст. Матеріали цієї групи вивчалися в 

збірках Національного художнього музею України (Київ), Харківського художнього 

музею (ХХМ), Сумського художнього музею (СХМ), Музею театрального, 

музичного музичного і кіномистецтва України (Київ), Дніпропетровського 

художнього музею, Одеського художнього музею, Пархомівського художнього 

музею ім. П. Луньова, Лебединського краєзнавчого музею, Державного російського 

музею (Санкт-Петербург), Державної Третьяківської галереї (Москва), МОМА 

(Нью-Йорк), Музею українського мистецтва (Нью-Йорк), Значна кількість творів 

досліджувалася за матеріалами приватних збірок І. Диченка, Д.Горбачова (Київ),  

В. Циганенка, Н. Косаревої (Харків), О. Парніса, К. Григоришина  (Москва). 

Окремий розділ творів складають такі, що вивчалася безпосередньо в процесі 

експертної оцінки, ідентифікації, атрибуції.  

Образотворчі матеріали досліджувалися також у відділу рукописних і 

рідкісних видань Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка; 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Київ), бібліотеки Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології (Київ); бібліотеки Національної 

академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ); Музею книги і друкарства 

України, приватних бібліотек Д. Горбачова (Київ), А. Дроздовського (Одеса). 

Важливу групу джерел становлять архівні матеріали. Документи та 

фотоматеріали вивчалися в Центральному державному історичному архіві України, 

Державному архіві міста Києва, відділі рукописів Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського, архівних фондах НХМУ, ХХМ, Інституту мистецтвознавства, 
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фольклористики та етнології (ІМФЕ) Національної академії мистецтв України 

ім. М.Т. Рильського, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 

України (ЦДАМЛМУ), Центрального державного архіву кіно-фото-фонодокументів 

України (ЦДАКФФДУ) ім. Г.С. Пашенного, Російського державного історичного 

архіву (Санкт.-Петербург), Російського державного архіву літератури і мистетва 

(Москва), відділі рукописів Державної Третьяковської галереї (Москва).  

Література з теми дисертації досліджувалася в Національній бібліотеці 

України ім. В.І. Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України, 

Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 

Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника, Одеській державній науковій 

бібліотеці ім. О.М. Горького, Харківській державній науковій бібліотеці ім. 

В.Г. Короленка, бібліотеці Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури (Київ), приватних бібліотек Н. Косаревої (Харків), Д. Горбачова (Київ), 

А. Дроздовського (Одеса).  

Для досягнення поставленої мети і виконання завдань дослідження в роботі 

було використано історичний метод при висвітленні соціально-політичних аспектів 

проблеми, встановленні хронології основних етапів розвитку модерного мистецтва 

Харкова. В результаті вивчення музейних і приватних колекцій, архівів, отримання 

нового фактологічного матеріалу, атрибуцій мистецьких творів було поповнено 

джерельну базу щодо творчості представників харківського мистецького авангарду: 

Є. Агафонова, В. Єрмілова, Б. Косарева, М. Синякової, Д. Гордєєва, О. Рибникова, 

В. Бобрицького, М. Міщенка, Г. Цапка, Д. Сотника та ін.  

Використані методи дослідження дали змогу досягнути поставленої мети й 

вирішити завдання дисертації. До основних методів дослідження належать: 

культурологічний, історичний, метод аналізу й систематизації, метод синтезу, 

мистецтвознавчого аналізу, контекстуальний, компаративістський. У дослідженні 

окремих творів образотворчого мистецтва використано мистецтвознавчий образно-

стилістичний аналіз. Недостатність понятійного апарату мистецтвознавства для 



83 

 

опису й аналізу інтертекстуального простору сучасного мистецтва (у семантичному 

розриві між живописом, скульптурою, графікою та новітніми арт-медіа) викликало 

необхідність застосування семіотики, іконології, низки культурологічних підходів.  

У дослідженні творів використовується типологічний метод, що базується на 

теорії типів Б. Рассела. Цей засіб наукової класифікації за допомогою моделей-

типів, що узагальнюють головні структурні аспекти творів, дає змогу виокремити 

найважливіші складові мистецького процесу, передбачати його розвиток. На основі 

цього методу створювалися типологічні ряди художніх об’єктів. Дослідження 

регіональних особливостей авангардного мистецтва зумовило звернення до 

етнографії, етнопсихології, екології тощо.  

Художні феномени розглядалися з точки зору теорії й психології мистецтва 

(Л. Виготський, Р. Арнхейм) як для розкриття художнього задуму, психології 

творчості, так і для соціально-психологічних особливостей, визначених часом. У 

тлумаченні символічних образів для розкриття художніх інтенцій мистця в колізіях 

свідомого й підсвідомого – використовувалася аналітична психологія  (З. Фройд), 

теорія архетипу (К. Юнг). Стратегії модернізму й постмодернізму в мистецтві кінця 

ХХ ст. досліджувалися у світлі теоретичних концепцій «міфу» або симулякру 

(Р. Барт – Ж. Бодріяр), «парергону» (Е. Кант – Ж. Дерида), «трансавангардизму» 

(А. Боніто Оліва). 

Висновки до розділу  

Аналіз українського образотворчого мистецтва ХХ століття дав підґрунтя для 

виокремлення такого поняття, як «харківський художній авангард». Вивчення 

літератури, присвяченої обраній темі, показало, хоч окремі явища і персоналії 

мистецтва Харкова ХХ ст. розглядалися в широкому колі літератури, образотворчий 

авангард Харкова як цілісне явище ще не поставав предметом спеціального 

систематичного дослідження. Простежується сенс та значення поняття «авангард», 

що змінювалося протягом ХХ ст. У літературі, присвяченій розвитку модерного 
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мистецтва Харкова виразно прослідковуються три періоди: перша і друга третина 

ХХ ст., третій охоплює останню третину століття і сягає наших днів. Огляд 

літературних джерел за темою дослідження демонструє цікавість дослідників в 

Україні і за її межами до теми харківського авангарду і те значне коло проблем, які 

вони підіймають у своїх працях. Більшість з них висвітлює творчість мистців, що 

складали коло харківського авангарду у загальноукраїнському контексті, або 

присвячені окремим персоналіям, переважно Василю Єрмілову, Анатолю 

Петрицькому, Борису Косареву. Утім відсутність цілісної картини, яка розкриває 

специфіку харківського авангарду і особливості його розвитку і місце кожного 

мистця в ньому гальмує процес дослідження українського авангарду в цілому в 

розмаїтті регіональних шкіл.  

У процесі наукового дослідження систематизовано хронологію харківського 

художнього авангарду. Харкова, де виходили на авансцену: пейзаж (подекуди 

інтер’єрний жанр) на межі ХІХ–ХХ ст., натюрморт – на межі 1910–1920-х рр., 

портрет – на межі 1920-30-х, тематична картина – в серед.1930–1980-х рр., 

гібридизація жанрів на зламі ХХ–ХХІ ст.  

Обрані методи дослідження послужили вирішенню завдань дисертації. 

Відповідно до сформульованих у дисертації завдань методологічну основу 

дослідження становить комплексний науковий підхід, згідно з яким вивчення 

матеріалу базувалося на поєднанні як діахронної, так і синхронної моделей 

історико-культурного аналізу; мистецтвознавчого – в аналізі окремих мистецьких 

творів і художніх напрямів; культурологічних – в аналізі художньої культури. 

аналітична психологія, теорія архетипу. Стратегії постмодернізму в образотворчому 

мистецткі Харкова кінця ХХ ст. досліджувалися у світлі наукових концепцій 

провідних теоретиків (Р. Барта, В. Беньяміна, Ж. Бодріяра, Ж. Дерида, А. Боніто 

Оліви та ін.). 
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Розділ ІІ. ВИТОКИ АВАНГАРДУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ 

ХАРКОВА (КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

2.1. Міська культура і чинники європеїзації  в образотворчому мистецтві 

Харкова на межі ХІХ-ХХ ст. 

Передумови розквіту художнього авангарду в Харкові складаються наприкінці 

XIX – поч. XX ст. Українське мистецтво цього періоду являло собою багатошарову 

структуру. Перед ним стояли завдання розвитку національної культури, і проблеми, 

актуалізовані історичним часом. З обширу художніх тем цієї доби виділяється одна, 

що об’єднує обидва ці аспекти. Йдеться про «тему провінції», критичне 

усвідомлення якої так яскраво постає як у творах вітчизняних класиків – М. Гоголя, 

А.Чехова, Л. Українки, О. Кобилянської, М.Вовчок, так і зарубіжних, – Г. Флобера, 

Т. Манна. Для України вона ускладнювалася ще й історичними обставинами. 

Подолання провінційної замкнутості здавна було актуальне для всіх 

національних культур, що перебували власне в колоніальному статусі у складі 

Російської імперії. Але в історії України період порубіжжя ХІХ-ХХ ст. був 

доленосним. Він надав особливої експресії прагненням її мислителів та художників, 

що мріяли вирватися із болота «провінційності», приєднатися до всесвітнього 

культурного обширу і водночас утвердити національну ідею. У тогочасній пресі 

відчувається посилена концентрація уваги щодо цієї теми. На початку ХХ століття 

з'являється декілька повітових та губернських газет, в яких слово «провінційний» 

винесено в заголовок видання. У 1905 р., як ознака «діалогу» зі столицею, в 

Петербурзі починає видається журнал: «Провінція, – що в ній думають і роблять».  

В різні епохи співвідношення культурного центру і окраїн включає низку 

незмінних проблем. Хронотоп «провінційного міста» в європейській літературі 

М. Бахтін визначив як типове місце подій циклічного побутового часу. В 

образотворчому мистецтві визначення провінційного топосу є надзвичайно 

важливим (з точки зору на зародження наступного авангардного дискурсу), 
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відкриваючи низку тем, що втілюють кризове усвідомлення асиметрії буття. Таке 

драматичне його сприйняття стає одним із основоположних аспектів авангардної 

ментальності, зокрема тих, що спонукали до пошуків порятунку, виходу з тупика в 

естетичній сфері, і врешті-решт – пошуку особливої мистецької мови [196, с.44]. 

Історичний досвід України, її перебування в статусі провінції у складі 

Російської імперії – стало тим художнім тлом, що яскраво виявилося у літературі й 

мистецтві. Зокрема спадщина харківських художників кін. ХІХ–поч. XX ст. є 

унікальним матеріалом для вивчення моделі провінційного хронотопу, що 

специфічно відбився в українській культурі, з її виразним антиімперським 

спрямуванням. На ті часи Харків російські дослідники зазначають як місце 

локалізації теми провінції. Зокрема А.Чехов в «Нудній історії» змальовує Харків як 

«сіре місто». Реальний Харків, звичайно, мав свою специфіку. Сучасники вносили 

свої барви. Наприклад, В. Милашевський описував «культурне повітря Харкова» як 

таке собі європейськи-буржуазне (у порівнянні з Саратовом): «усе було м'якіше, 

тепліше, ласкавіше. Але для мистецтва весь цей легший тон життя був вигідніший. 

Тут легше було з'явитися новому, люди внутрішньо були більш чутливими до 

чогось,  що прикрашало життя». І навіть, коли  приїхав після Харкова у Петербург 

улітку 1913 року, – той видався йому «в живописному сенсі “відсталим” містом»  

[236, с.43–44]. Наприкінці XIX ст. відомий університетський центр південного краю 

починає відігравати важливу роль – передусім у промисловому й підприємницькому 

світі. Це, звичайно, вплинуло і на культурну атмосферу міста, знайшло 

відображення в мистецтві художників, що працювали тут (рис.2.1-3).  

П. О. Левченко (як і Чехов), народився у купецькій сім'ї. Проте захоплення 

живописом, музикою, літературою давало йому відчуття причетності до «великого 

життя» та мистецтва. Однак «загумінковий колорит» незмінно присутній у ранніх 

творах мистця (рис.2.2,4). Прикметно, що в ранній період його не цікавив міський 

краєвид Харкова, а якщо й траплялося, то зазвичай це були околиці. Особливо 

пронизливо тема провінції звучить уже в одній із ранніх його картин – «Вечір. 
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Сльота» (1889, НХМУ) (рис.2.5). Мотив околиці з самотнім подорожнім як 

виокремлення проблеми провінційности, і спрямованість за її межі – став постійною 

темою не лише драматизованих, але й найліричніших пейзажів художника. У ранніх 

полотнах ще надто відчутний вплив російських попередників. Український краєвид 

неначе побачено очима М. Клодта й В. Орловського, а монохромність колориту 

перегукується з сепіями Ф. Васильєва, що їх копіювали учні пейзажного класу 

Санкт-Петербурзької Академії мистецтв, де три роки навчався Левченко (він  

вступив  вільнослухачем у СПАХ у 1878 р. і завершив навчання, що тривало з 

великими перервами, у 1883 р.). Вплив Васильєва, з його «шістдесятницьким» 

максималізмом, відчутний у ранній творчості Петра Левченка, який створив в 

українському пейзажі особливий ліричний різновид. З 1886 р. Левченко – експонент 

Товариства пересувних виставок. Саме з ідеалами пересувників пов'язане 

самовизначення мистця в рамках пейзажу, що дістав назву (за Ф. Мальцевою) 

«жанрового» [224, с.30]. І навіть збільшення розмірів його пізніших картин є ніби 

подоланням властивого художникові потягу до малого формату.  

Неоціненне значення для П.Левченка мало його знайомство з Європою. Він 

стає «громадянином Всесвіту», розлучившись нарешті зі своїм провінційним 

паспортом, що так принижував його гідність і потяг до свободи. Річ у тім, що згідно 

з поліцейськими законами Російської імперії, зазначений у його паспорті у графі 

стан «міщанин» – не дозволяв вільно подорожувати не лише за кордон, а й теренами 

України. Для отримання дозволу виїздити на етюди за кордон він кожного разу мав 

клопотатися про сприяння, звертаючись до Петербурзької академії мистецтв [678]. 

Отож європейські враження сприяли не лише самовизначенню його на  теренах 

живопису, але й душевному розкріпаченню. 

Повернувшись в Україну, Левченко вводить у свої ранні сюжети прийоми 

імпресіоністичного письма, ускладнюючи його підвищеною колірністю. Складові 

мотиви зливаються в єдиний образ, створюваний енергійним накладанням мазка, що 

так відчутно «вистеляє» роботи художника. Цей ряд перетворень особливо впадає в 
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око при порівнянні картини «Пізня осінь» (приватна збірка, Київ) і близької їй – 

«Глибока осінь» (Сумський художній музей), написаних в 1890-ті роки (рис.2.4).  

Поступово основний мотив набуває неповторної «плоті» левченківських 

образів. З-поміж них осoбливе місце належить «Глухoмані» (поч. 1900-х, НХМУ). 

(рис.2.6). Художник досягає тут дивовижної текучості матеріальних форм. 

Численність округлих форм у «Глухомані» не тільки розвиває тему замкненого кола, 

суттєву для розуміння акцентів у творчості художника, але й втілює національні 

особливості пейзажу. І, нарешті, та «округла об’єднувальна лінія<...> виражає ідею 

гармонії та найвищого синтезу» [153, с.334]. В пейзажі Левченка ця oкругла лінія 

поєднує водночас кілька рівнів змісту картини (його зокрема розкриває і пластично 

довершений мотив трьох хат). У «Глухомані» й розгрузлий путівець, з самотнім 

селюком на возі, і хата означають одне – дорогу життя, долю. Кoристуючись 

визначенням М. Бахтіна, можна твердити, що дорожнє тло тут безсумнівно 

концентрує безвихідь [41, с.392]. Але картина не залишається суто мінорною. У 

пейзаж делікатно введені акценти чистого кольору: жовтого (сіно на возі), 

червоного (одяг візника, дуга кінської упряжі). Мінорно-мажорна співзвучність – 

прикметна риса зрілих пейзажів художника. Тут його давня тема – завулки з 

повсякчасною негодою десь на задвірках життя – осяяна відблиском відкритих 

художником у цьому бруді чистих барв, украплених у розмаїття перламутрово-сірих 

тонів.  

Поряд із «Глухоманню» в цій низці робіт – «Задвірки Софії Київської» (поч. 

1900-х, НХМУ). Тут також просторовий відлік ведеться не так у глибину, як у 

висоту. Осягнення смислу картини будується на ідеї «сходження», що 

простежується в кожному ретельному мазкові. Ґрунт, подвір'я із возом, господарські 

будівлі з драбиною, над ними – крислате дерево, а над усім цим – бані Софійського 

собору, як символ духовних устремлінь і національної історії, – неабияк збагачують 

емоційний ряд буденних «задвірків» (рис.2.8). Це те, без чого пейзаж втратив би 

свій зв'язок із міською темою як частиною усезагального становлення людської 

культури. Тут відчутні й перегуки з пейзажною традицією російського живопису 
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(«Московський дворик» В. Полєнова, «Граки прилетіли» О.Саврасова). Традиція ця, 

відбиваючи специфіку російського міста і насамперед Москви, свідчила про те, що 

сприймання міського середовища крізь призму неминучої урбанізації – як 

особливого пейзажу зі своїми закономірностями – в російському мистецтві тоді ще 

тільки складалося. Процес становлення цього жанру був досить актуальним і на 

початку XX ст., коли Левченко написав свій пейзаж. Художник віддав містові десь 

три десятиліття свого творчого життя (рис.2.8–10), маючи можливість спостерігати 

його бурхливе зростання кін. XIX–поч. XX ст. У картинах 1880-х рр., з їх статичною 

композицією, простором, що стелеться по горизонталі, з принишклими будинками, 

міська тема наповнюється соціально-критичними мотивами. Харків, звичайно ж, не 

був не тільки «сірим містом», чи «Римом» провінції (як не був реальний Миргород 

уповні таким, що його зобразив Гоголь або «із сатирою» в дусі пересувників 

С. Світославський), – проте він був містом, де з’явився проникливий образ 

«Глухомані», що було знаком усвідомлення специфічного статусу міста на теренах 

імперії. 

Групa xарківських художників – М. Беркoс, С. Вaсильківcький, П. Лeвченкo, 

М. Ткaчeнкo (рис.2.,7,11-14) на зламі XIX–XX стoлiть – то досить яскраве явище в 

історії національного мистецтва. Вони створили харківську пейзажну школу. Це 

стало закономірним етапом у розвитку мистецтва, що перебувало в тісній сув'язі зі 

слов'янським і європейським художнім життям [28-30, 203, 268, 313, 323, 331-332]. 

Кожен із когорти харківських мистців цього часу обирає улюблені мотиви, з-поміж 

яких виокремлюються в окрему гілку урбаністичні. Поєднуючи іноді (за 

еклектичним принципом) різнорідні тенденції академічного живопису, 

пересувницької чи імпресіоністичної картини, подекуди захоплюючись світлописом, 

ці художники обрали принцип серіальності, як прикметну ознаку того художнього 

мислення, що бурхливо розвивалося на початку ХХ століття.  

Усвідомлення деформацій природного оточення, які сталися внаслідок 

урбаністичних втручань в процес розвитку Харкова, позначилось на особливостях 

пейзажної специфіки, мотивуючи відтворення «чистої природи» і  зацікавленість 
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урбаністичним пейзажем, який ніби стає головною лабораторією імпресіоністичних 

студій. В руслі процесів європеїзації, до яких були причетні й харківські мистці, це 

виливається в «урбаністичний інтимізм» [612] у змалюванні міського життя. У 

пейзажах харківських художників знаходимо парадоксальний «інтер’єрний» 

хронотоп, в якому також віддзеркалюється концептосфера міської культури. 

 Навчання художників, які згодом утворили потужне «пейзажне» ядро у 

мистецькому Харкові (М. Беркос, С. Васильківський, П. Левченко, М. Ткаченко), 

відбувалося у Петербурзькій Академії, водночас із М. Пимоненком і 

С. Світославським, К. Коровіним і М. Врубелем, – той згодом прилучився до 

київського кола мистців, але залишив свій слід і у Харкові. Їхні вчителі – М. Клодт 

та В. Орловський – започаткували свою пейзажну школу – на компромісному 

поєднанні академічних канонів із передвижницькими, фокусуючись на виразності 

деталі. Суттєвою складовою цього методу були творчі роботи Ф. Васильєва, 

невдовзі закуплені Академією.  

Тяжіння до пластичної деталі, що спостерігається у цей період, пояснюється 

популярністю світлопису, який саме набув поширення. Дехто, як-от 

C. Васильківський, А. Куїнджі – працюючи ретушерами, рано набули такого 

досвіду. У подальшому опановували світлопис М.Ткаченко і М. Самокиш. 

Харківська школа М. Раєвської-Іванової, де навчався С. Василькiвський, нaвіть 

гoтувaлa xудожникiв-ретушерів. Гімназична дружба поєднувала Васильківського з 

майбутнім корифеєм харківського фотомистецтва – О. Іваницьким. Естетичні смаки, 

прищеплені їхнім вчителем малювання Д. Безперчим, вгадуються у спорідненості 

художніх рішень їхніх творів. На постаті Безперчого (котрий навчався у К.Брюллова 

разом з Т. Шевченком) варто зупинитися й щодо подальшого дискурсу 

імпресіонізму. Художник ніби став сполучною ланкою академічного пленеризму, 

що його він отримав від Брюллова. Брюллов був близький українським мистцям ще 

й «південною» орієнтацією своєї творчості (мається на увазі – Південь італійський), 

що сприймалася, як виразна альтернативна модель антиімперських спрямувань (на 
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противагу Півночі, з якою асоціювалася Росія).  

Отже, перші твори харківських художників були більш деталізовані, сказати б, 

нормативні. Тут і кулісна побудова композиції, і локальний колорит, коричневий 

підмальовок, як-от у Васильківського, чи в «Сільському цвинтарі» (1887, 

Національний музей імені А. Шептицького) Ткаченка (конкурсна робота, на велику 

золоту медаль). Конкретизація багатющої флори: кульбабки, лопухи, кінський 

щавель ніби змагається тут із докладністю ботанічного атласу.  

Водночас бачимо й елементи романтичного тлумачення природи. На 

недостатньо поцінований вплив романтизму на все мистецтво ХIХ століття 

вказували О. Федоров-Давидов [516, с.60] і Г. Стернін [483, с.20]. У світлі 

досліджень В. Прокоф’єва імпресіонізм, який завершував еволюцію мистецтва XIX 

століття, постає під знаком романтичної орієнтації [401, с.31]. Утім, обидва шляхи – 

і натуралістичний, і романтичний, як показують сучасні дослідження, вели до 

імпресіонізму. У харківських художників це  простежується у зацікавленні 

барбізонцями і зокрема, Ф. Васильєвим, їхнім шанувальником. Від В. Орловського 

академічні олімпійці-пенсіонери отримали завдання ретельно вивчати роботи 

барбізонців у Парижі, що й підтверджують звіти Васильківського, Беркоса, 

Ткаченка [694, 696]. Також надзвичайно важливим і промовистим є те, що вони 

одночасно навчалися в СПАХ разом із такими художниками, як М. Врубель або 

К. Коровін (що засвідчують академічні журнали кін.1870-х–поч.1880-х рр., в яких 

зафіксовано їхню  роботу в натурному класі під орудою чергового професора [641, 

642]). Водночас це свідчить, як розходяться шляхи художників цієї генерації, де 

європейські впливи мали вирішальне значення. Тим більше, що саме на них 

спиралися (або відштовхувалися) молоді художники, які творили авангардне 

мистецтво. 

Барбізонські студії Васильківського кін.1880–поч.1890-х рр. на шляху до 

оволодіння пленером (який змінив палітру художника), розкриті І. Огієвською [277, 

с.85-91]. Підкреслимо, що під час навчання він виконує близько 40 копій, – з 
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Р. Бонер, Ш. Добіньї, Ж. Дюпре, К. Коро, Т. Руссо (рис.2.13), К. Тройона [697], що 

вплинуло на інтенсифікацію кольору в його власній малярській практиці і збурення 

живописного строю. Барбізонські «щеплення» сприяли й артистичному обіграванню 

суб’єктивних візій, що характерно для низки робіт Васильківського, – своєрідних 

свідчень його європейської акліматизації. Звідси ж і надзвичайно швидка 

просторова адаптація: очі провінціалів жадібно «поглинали» довкілля. Безпосередні 

наслідки цього процесу стосуються передовсім вражень від природи французького 

краю, яка, за свідченнями художників, змінивши їхнє бачення, вплинула й на 

усвідомлення рідної природи. Дехто твердив навіть про користь паризького повітря, 

зокрема Р. Фальк, буцімто йому допомогло саме це. І. Похітонов же подібне 

спостереження поширював на Центральну Європу загалом: «Я просто намагаюсь 

передати ступінь вологості повітря, у якому живе людина» [377, с.157].  

Неабияк сприяв збагаченню палітри харківських мистців вже згадуваний 

Похітонов, який показав «скарбницю нюансів, дуже делікатних та ніжних» [377, 

с.154], майстерне володіння прийомами пленерного живопису у поєднанні з 

«відкритими» кольоровими рішеннями. Він організовував землякам подорожі до 

своїх улюблених місць Бретані, Ланд, – шляхами, торованими романтиками 

французького пейзажу (до речі, спілкувався він із земляками зазвичай українською 

мовою). Із Васильківським та Левченком вони побували у Барбізоні та Безансоні. 

Вірогідно, саме з такої поїздки народився відомий краєвид Васильківського «Ранок 

у Безансоні». Цікава його ж робота «Череда. Околиця села» (початок 90-х) із дуже 

характерним для французьких художників мотивом, а також «Осінній пейзаж» 

(1893), «Череда», «На биках» (усі в НХМУ), і навіть програмна «Козача левада» 

(1893). Поєднання досвіду барбізонської школи з питомими враженнями від краси 

української природи бачимо в полотні Васильківського «Воронець в цвіту», де 

змальовано полтавський степ майже імпресіоністичною манерою письма, хіба дещо 

темнуватою, у порівнянні, наприклад, із буйноквітними пейзажами Моне (маковими 

та тюльпановими). Харківські мистці  побачили й можливості мініатюрного 

формату Похітонова, так званий «міньон». Під впливом його робіт 1900-х років у 
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Москві було влаштовано навіть декілька виставок, на яких мистці, включно з самим 

Похітоновим та його друзями – Васильківським, Левченком – експонували свої 

мініатюри. Згодом Левченко повідомляв, що редакція газети «Русь» надіслала йому 

запит щодо публікації двох знімків з його «міньонів» («Осінь» і «Зима з селянами») 

[681]. 

Зразок академічного пленеру – «Льон цвіте» (1893) М. Беркоса викликає 

також згадку про взірці Ф. Васильєва, особливо його «Мокрий луг» (рис.2.21-22). 

Причина цінності цього полотна полягає, на нашу думку, в тому, що малювалось 

воно на півдні. Утім, порівняно з цим Беркос створює більш динамічну композицію 

в своїй картині. Трепетні порухи світлотіньових контрастів на тлі квітучого буйного 

поля демонструють досвід пленерного живопису, що був на часі у черзі завдань 

харківського художнього кола цього періоду. 

Визначну роль для становлення українських мистців мало знайомство з 

Європою. Приміром, відвідавши в 1894 році Лувр, Люксембурзьку галерею, 

виставку Е. Мане, Б. Егіз пише: «як весело художникові в Парижі, як легко <...>. У 

Парижі живопис наближається до музики <...>. Чи чув ти про пуанти[лі]стів, що 

пишуть усе крапочками? <...> Я бачив разючі речі, що дають на відстані ілюзію 

мерехтіння повітря й світла. Придивляючись до картини, дивуєшся, як вони по-

різному писані: те зовсім рідко, те густо, се штрихами, а те крапками, інше в блідих, 

друге в яскравих або темних й світлих тонах <...>. Бачив я й психопатичні речі, 

писані в якомусь яскравому неприродному тоні, наприклад у ліловому, червоному, 

синьому тощо. Але й між ними, як до них позвикаєш (стаючи, звісно, психом 

почасти), починаєш відрізняти чудові речі <...> і багато речей, писаних 

імпресіоністами, що ганяються, головним чином, як передати світло» [656]. 

Тут вражала насамперед динаміка міського життя і її відтворення в живописі 

імпресіоністів, які «відкрили», за словами О. Чегодаєва [547, с.19], сучасне місто. 

Усвідомленням цього значного впливу позначені зарубіжні роботи харківських 

мистців. Ось Левченко пише картину Неаполя – це живе місто, з ледь окресленими 
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ознаками культурної історії (що виразно доводить порівняння зі світлинами того 

періоду, зробленими з того ж таки місця). Особливо цікава «Вулиця Парижа» 

(ХХМ). У пейзажі вчувається сріблясте паризьке повітря і перспектива бульвару, що 

прямує до близького обрію. Утім, щось від «сірого міста» (як Чехов називав Харків), 

є й у паризькій вулиці, написаній українським художником. Хоча в цілому його 

пейзажі – це святковий світ, де енергійний темп легких мазків демонструє вже 

імпресіоністичні уроки (рис.2.15). 

Благодійний вплив на цьому етапі звільнення від провінційних пут мала 

природа Італії, півдня. М. Беркос (уродженець Одеси), як ніхто, був чутливим до 

італійської природи. Змальовуючи Рим, Сорренто, Венецію, він, оминаючи 

історичні асоціації, створює пейзаж, суголосний тому описові італійської природи, 

що його дав М. Пришвін: «І море у квітах, і небо в квітах, і навколо нас носяться 

невтілені душі квітів» («Славні бубни»). Але це не що інше, як пленер, з його 

підпорядкуванням предметного кольору забарвленню повітря. Отже, подорожі 

харківських мистців цієї генерації до Франції та Італії неабияк спряли розвиткові 

пленерного живопису. Про це свідчать і ті взірці збагаченого пленеру, які Беркос 

привозив із таких поїздок (вони також ставали надбанням харківської живописної 

школи). 

Особливе місце у творчій спадщині Васильківського, Левченка, Беркоса 

посідав етюд (він теж ніс ознаки імпресіоністичного методу). Утім. не кожен витвір, 

як-от етюд може сприйматися з погляду естетики – це пов’язано з суб’єктивністю 

критеріїв щодо процесу творення. За словами Е. Панофського, сприймання об’єкта 

глядачем теж певною мірою формує твір мистецтва. Етюд, з його відкритою 

«кухнею», був зазвичай повсякденним вправлянням творчого  процесу мистця. Але 

сприйнятий згодом через призму європейської художньої практики, отримує право 

на автономне буття. Так, визначаючи ціну етюда, зазвичай вдесятеро меншу 

порівняно з картиною, художник (як це було, наприклад, із Левченком) все ж таки 

подає його на виставку [681]. Етюдні вподобання харківських мистців позначені 

певними константами. Васильківському належить чимало етюдів степу, саме з-
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поміж яких трапляються імпресіоністично забарвленні взірці.  У Левченка – це 

мотиви «млина» і «стогів». У Беркоса переважають мотиви цвітіння. Їх супроводять 

фотознімки з його ж садиби. Притаманні їм прийоми компонування (властиві й 

живописним творам художника), як і специфічний фотографічний принцип 

фрагментації останніх, переконливо доводять, що світлини в мистецькій практиці 

художника виконували роль допоміжного фонду, нарівні з етюдами. Товаришуючи 

зі знаним харківським фотографом О.Іваницьким [311], Васильківський брав участь 

у його зйомках. Окремі етюди Васильківського виконані на фірмовому папері 

О. Іваницького, де збереглися його сигнатури, витисуті на полях. (Деякий закид 

щодо шаблонності творів останнього витікає саме з цього). Але тут наявні й плюси – 

можливості кадрування, засвоєння нових підходів до фрагментації, які давав новий 

мистецький медіум [314, 321] . 

Із неабияким ентузіазмом ставився до використання світлопису у мистецтві 

товариш С.Васильківського – М. Самокиш, необхідний реквізит якого, нарівні з 

пензлями й фарбами, доповнювали ознака часу дві фотокамери. Як художник-

баталіст, він безперечно поціновував можливості фотографії фіксувати події в тих 

обставинах, коли «про малювання з натури годі було й думати, хіба що – дивитись і 

клацати фотографічним апаратом». З Мукдена він привіз близько 400 негативів, про 

що згадував: «Особливо цікавим було проявлення знімків. Я наче знову переживав 

ті враження, які були зафіксовані фотографією». З переконливими прикладами 

«артистичного», за його словами, використання «моментальної фотографії» 

Самокиш ознайомився під час пенсіонерської поїздки разом з С. Васильківським до 

Парижа (1887) [692], який тоді був у центрі інтенсивних пошуків поєднання 

мистецтва фотографії й малярства.  

Пoдібним же чинoм така пoїздкa надихнулa на oпанування фoтoграфiї й 

xаркiвського худoжника М. Ткаченка. У листі з Парижа 1888 рoку xудoжник 

доповідає про успіхи в опануванні світлописом [695].  Саме цi фaкти дозвoляють 

поєднaти олiвцевi і фoтoгpафiчнi шкiци в арсеналi xудожніх засoбів мистця 
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(рис.2.23, 25-26). Пpактика в процесі pоботи над кaртиною (поруч із етюдом) 

звертaтися до світлини як до еквівaленту натури поступово стає нoрмою.  

Успіх Ткаченка в Парижі за якесь десятиліття перетворив його на модного 

художника, котрий має вже своє ім’я у мистецькому світі. Його твори 

розкуповувалися «з майстерні». (Не кажучи вже про роботи, виконані Ткаченком на 

замовлення імператорського двору, що їх відразу відправляли до палацу). Такий 

статус начебто мав утримувати його дещо осторонь від новомодних течій. Утім, 

винятковість формування Ткаченка як художника полягала в тому, що, на відміну 

від інших мистців, які спорадично відвідували європейську художню столицю, 

художній розвиток мистця відбувався саме в найважливішому центрі новітніх 

напрямів – у Парижі. Тож сліди поміркованого імпресіонізму знаходимо вже у його 

маринах з широкофактурним письмом, які позначені блиском паризького 

артистизму. Дуже мальовничі, вони точно передають відчуття морського простору, 

рухливу картину неба над морем. За допомогою майже рельєфного ліплення 

живописної поверхні митець переконливо передає рябизну на воді, – ми наче 

відчуваємо хлюпотіння хвиль (рис.2.27). Окремі речі (рис.2.14,16) дуже 

перегукуються з картинами К.Моне або К. Пісарро. У пейзажах, створених на 

початку ХХ століття, імпресіоністичні прийоми поєднуються зі стилістичними 

ознаками модерну (рис.2.29). Монографічне дослідження творчості майстра, 

побудоване О. Лагутенко на ґрунті нових архівних матеріалів, документів, що 

введені авторкою в науковий обіг, показало широкий спектр стилістичних прийомів, 

якими оперував художник, відкритий до нових напрямів у мистецтві [203]. Додамо, 

що паризький досвід Ткаченка, з його невпинними трансформаціями живопису, став 

важливим здобутком української художньої школи й особливо цінним – у 1910-ті 

роки, упродовж вимушено сталого (через воєнні події) перебування художника в 

Харкові аж до кінця його життя. 

Джерелом модернізації мистецтва харківського кола на межі століть було 

осмислення образу сучасного міста. Так, Левченко, повернувшись на Україну, охоче 
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писав вулиці південних міст або Києва, про який зокрема казав: «там відчувається 

художнє життя». Так само, як i К. Пiсаppo або Г. Кайбoт, Левченкo малював мiстo з 

вiкна свого будинку. Його улюбленим мотивом був фонтан у сквеpi біля Зoлoтих 

воpiт (рис.2.20) на Вел. Вoлoдимиpській, де художник жив у Києвi [680]. Таким 

чином, новітній уpбанiстичний пейзаж створюється безпосередньо в iнтеp'єрi. 

Цьому неабияк спpияла фoтoгpафія, з відкpиттям якoї популяpності набули  

світлини, зpoблені з власнoгo вiкна [36, с.25]). Ці роботи Левченка характеризує 

навіяна, безперечно світлописом, тенденція переходу від віддаленого плану до 

близького, що водночас у київських роботах Левченка засвідчує імпресіоністичну 

стилістику.  

Слід додати, що з-поміж зразків Левченкового імпресіонізму, окрім етюдів (на 

кшталт роботи з промовистою назвою «Малахітовий будиночок серед осіннього 

золота») (рис.2.28) особливо виділяються його інтер’єри та натюрморти. Предметні 

об’єкти зображуються у них не кольоровими плямами, а сумішшю окремих мазків. 

Це зразки виключно сміливих рішень. Як, наприклад «На кухні. За читанням листа» 

із НХМУ (рис.2.30), де світло увиразнюється настільки, що спостерігаємо навіть 

парадоксальне зникнення предметної деталі, як-от ніжки стільця чи велосипедного 

колеса в етюді «На веранді» (рис.2.31). У художній палітрі мистця панує тріумф 

барви. Стилістика цього періоду триває під знаком декоративності (характерної, 

наприклад, для паризьких «набідів»), на що легко відгукується чутливе око 

художника. Слід зазначити, що (за нашою гіпотезою) він уперше виїхав до Парижа 

наприкінці серпня 1895 р. [677], саме у той час, коли група «Набі» також перебувала 

у річищі постімпресіоністичного напряму. І що важливо, цей період відзначено 

відкриттям нової естетики, яка буде притаманна малярству наступного століття. Ще 

в 1888 році Поль Гоген постав проти наполегливості імпресіоністів малювати тільки 

на відкритому повітрі, похваливши Е.Бернара за роботи, зроблені по пам'яті. Це 

дало художнику «свoбoду змінювати природну реальність і використовувати певний 

колір або фoрму з чисто естетичних міркувань. <…> Смiливiсть, з якою Вюйар 

дозволяє об'єктам розчинитися в колірній ткaнині, здається перспективною, 
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оскільки стане важливою в мистецтві початку ХХ ст. Декoративні інтер'єри з 

великими пласкими квітaми показали їм шлях до худoжньої повнoти» [612, c.232]. 

Експресія, динаміка входять у твори художників, як відголоски нової епохи, з 

її новим змістом. Тут же слід наголосити і на стильових пошуках, що до них, як у 

Васильківського, долучається фольклорна символіка. Новими інтонаціями, 

суголосними з декоративністю модерну, насичуються мистецькі твори Ткаченка й 

Беркоса. 

Розвиток імпресіоністичної картини був завершений українськими мистцями 

наступної генерації. Передовсім слід згадати киян: А. Маневича (з його 

мюнхенським досвідом), та О. Мурашка – з паризьким. Прикметно, що останнього 

Левченко вважав «занадто яскравим». «Виноградов занадто чорнуватий, – пише він 

у листі до К.Первухіна, –  Туржанський – добре. Наш Мурашко мені зовсім не 

сподобався – барвисте, неприємне за тоном» [680]. Утім, саме в цих художників 

знаходить втілення і характерний «потік свідомості» імпресіоністів, і наполегливість 

у наближенні до «чистого вираження» імпресіоністичної ідеї. 

Із такими здобутками приходить ця генерація художників до фіналу своєї 

творчості. У ньому складно переплітаються різні явища, що співвідносяться як із 

внутрішніми потребами розвитку національного живопису, так і з завданнями, що 

ставила перед мистецтвом епоха. Процеси європеїзації українського живопису на 

межі ХIХ–ХХ століть у творчій спадщині харківських мистців виявляють свої 

особливості. Одночасне засвоєння відкриттів імпресіонізму та постімпресіонізму 

несподівано зближує їх, зокрема, з «набідами», що поверталися до досвіду 

імпресіонізму на базі синтетизму й інтересу до фотографії.  

Є поріг камерності в кожній культурі. Цей поріг позначений інтер’єрним 

жанром, який на межі ХIХ–ХХ століть знову постає в центрі мистецької уваги. 

Харківські художники також віддали належне цьому жанрові, хоча загалом і 

скерованому в традиціях пізнього передвижництва (як, наприклад, твори учня 

В.Маковського, – К. Пинєєва). З-поміж них найбільшу цікавість стосовно модерного 
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поступу становлять роботи Петра Левченка (рис.2.32, 34, 37-38, 40-41). Він писав 

пейзажі та інтер'єри, що у них своєрідно позначився контекст міста (зокрема й таких 

міст, як-от Суми, Путивль чи Зміїв), й околиць, без яких не існує жоден мегаполіс. 

Міське життя накладало особливий відбиток на поетику художника. Але й його 

творчість, у свою чергу, стає невід'ємною складовою іміджу міста та його культури. 

Архітектура для Левченка – окрема пейзажна тема, з її центральним локусом – 

вікном. Інтер’єрні картини у творчості художника уособлюють світ рідної домівки, 

наповнений барвами, яких не руйнують сніг, дощ чи спека, і завжди вони милують 

око своїм чаром. Значна частина творчості художника спрямована до цієї грані 

буття людини, де сяюча лампа є центром маленького всесвіту (рис.2.38-44).  

Хисткість довершеної гармонії цієї домашньої «світобудови» постає в 

левченківських інтер’єрах перед лицем реальності іншого порядку, втіленої в мотиві 

вікна або розчинених дверей, – як кінечна свідомість перед фактом нескінченності. 

Прагнення подолати це протистояння породжує пливкі картини, ніби притьмарені 

новим образом, який нашаровується на них. Холодне світло, повітря похмурого дня, 

розхлюпане у скляних блюдцях та дзеркалах, у блискучих і мерехтливих поверхнях, 

які множать та віддзеркалюють одна одну, або світляне коло лампи, що стягує в 

барвистий вузол розсипані предмети, і чорна, тепла, пливка темрява внизу – ці 

картини Левченка позначені близькістю до імпресіонізму, хоча й несхожі більшою 

«заземленістю» й рівновагістю світла й тіні. 

 У цих картинах світло лампи гіпнотизує художника так само, як у міському 

пейзажі його окраса – фонтан. І не випадково: це найбільш «архітектурний» предмет 

«неархітектурних» (крім, звісно, зрілого модерну) інтер'єрів кінця XIX – поч. XX ст. 

Лампа, крім прямої функції, виконує нині ту роль в інтер’єрі оселі, яка ще донедавна 

належала порцеляновим фігуркам. Лампа озивається, «на биття серць і занедбаної 

серед полів маленької дворянської садиби й нових жителів всестанового міста, і, 

нарешті, вишуканих столичних вельмож» [514, с.80]. Око мистця, художника чи 

письменника гуртує довкола неї мешканців у єдиний простір, як наприклад, у 
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«Петербурзьких повістях» Федора Достоєвського, де змальовано «дві невеликі 

кімнатки з передпокоєм чи кухнею й деякими модними претензіями, – л а м п о ю 

або іншою штучкою, яка коштувала багатьох жертв, відмов від обідів, прогулянок». 

Отже, лампі належить особливе місце не так в силу художніх якостей цього 

предмета, що іноді ставили його майже на рівень витвору мистецтва. Йдеться навіть 

не про прямий зв’язок з технічним прогресом, а про те, що це – реальна прикмета 

домашнього вогнища, себто «вогника», на який збиралися вечорами, – необхідний і 

центральний його атрибут. Тому такої значущості набувають в інтер'єрах Левченка 

рожеві, блакитні чи зелені абажури над застеленим важкою скатертиною столом, що 

нагадує вівтар (рис.2.37-38).  

Український художник не був єдиним, хто вивів на полотно поезію лампи з її 

напруженим контрастом темряви і світла, що так несподівано проявляє колірну 

природу предметів та особливе життя їхніх тіней, котрі іноді проявляються 

«картиною в картині» (В.Фаворський). Намагався передати «музикальність та 

інтимність, що її дає саме світло лампи або свічки», і Леонід Пастернак [371, с.38]. У 

російський живопис ввів цю тему Василь Полєнов (картина «Хвора»), де лампа 

виконує вже роль такого собі «ліричного героя» картини.
 

 Інтер'єрний жанр 

включається до царини «втішливого», відкритого Валентином Сєровим, але у цьому 

напрямку його естетизують: чи то змістом садибного життя (як у міріскусників та 

«Спілки російських художників»), чи виходом в інші царини мистецтва, як це було, 

наприклад, у Костянтина Коровіна, де мотиви музики, співу, театру є 

об’єднувальними. Але знайти красу в «сучасному повсякденному житті, там, де для 

художників «Світу мистецтва» усе сіре, перед чим у нього руки опускаються» [153, 

с.310], у цьому – витончена особливість саме українського майстра Петра Левченка. 

Щоправда, властиві Коровіну рішення інтер'єрів із образом-носієм піднесених 

настроїв є і в нього. І так само – це майже завжди жінка, з її узагальненим світлом 

контражуру ликом «обраниці». Однак, на відміну від коровінських сцен, ми бачимо 

її не тільки за музикуванням, але й за повсякденним поранням: на кухні, за шиттям. 

Або за читанням, наприклад листа, – улюблений мотив голландських художників 
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XVII ст. (які, до речі, ще будуть згадувані у зв'язку з розглядуваними сюжетами). 

Постать жінки забарвлює весь лад картини особливою чуттєвістю (рис.2.38-39, 43).  

І поряд із цим у мистецтві на межі століть з'являються нові інтонації жіночої 

теми. Приміром, у картині імпресіоністів ми бачимо жінку, що співає. А у картинах 

групи «Набі» можна побачити жінку, що підмітає оселю, як у Едуарда Вюйяра, де 

зображено його матір за цим повсякденним заняттям (рис.2.36, 2.41). Від її 

маленької, розповнілої постаті віє теплом і затишком. Домашня робота різними 

мовами позначає різні відтінки дії. У французькій мові – майже архітектурним faire 

la chamber, у польській – sprzatac, близьке до українського «поратись», почасти це – 

прибирання зайвини (зовсім як у відомому визначенні скульптури). Цікаве 

твердження зі сфери психоаналітики: господиня, підмітаючи в домі, – прагне 

упорядковувати внутрішнє тло своєї душі. Картину Вюйяра, що зображує жінку, за 

підмітанням, у своїй майже ритуальній зосередженості цікаво порівняти з 

унікальною сторінкою щоденника Кафки (за 25 березня 1912 року), з єдиним 

записом: «Віник, який підмітає килим у сусідній кімнаті, створює такий звук, наче 

баржа дає задній хід» [172, с.146], як зразок нового розуміння деталі та її 

масштабної проекції в модерному мистецтві.   

У європейській живописній культурі на межі ХIХ-ХХ століть, на зламі епохи 

«бронзи й червоного дерева», можна побачити кілька паралелей до левченківських 

інтер'єрів. Найцікавіша – з картинами «набідів», які створили явище, що отримало 

назву «intimisme urban» [612, с.232]. Їхні картини, менші за розмірами і темніших, 

аніж у імпресіоністів, тонів, з'явилися на виставках наприкінці ХIХ століття й 

надали своєрідності інтер'єрному жанру. Навіть Робер Фальк, що прибув до Парижа 

уже наприкінці 1920-х, особливо виділяв домашні сцени П’єра Боннара, Вюйяра, 

дивуючись тому факту, що ціни на їхні картини продовжували рости й під час кризи, 

у той час як упали в ціні витвори навіть таких художників, як Анрі Матісс. 

«Прекрасні інтер'єри» мешканця Монмартру Вюйяра витончений Фальк називав 

«дивовижними садами в кімнаті», а Боннар захоплював його, як «останнє втішливе 

явище» французького мистецтва [512, с.33]. Теплота, новий інтерес до світла й тіні, 
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разом із особливою манерою письма, «невизначеністю мазка» – саме те, що зближує 

їх з українським художником.  

Чимось подібним виділяються інтер'єрні сцени в польському мистецтві 

минулого fin de siecle. Особливо наближується інтересом до пейзажу та інтер'єра 

художник, що неодноразово приїздив до України, на Київщину, – Леон 

Вичулковський. «Складне, загадкове освітлення, чудові тканини, яскраві барви, 

навіть жінки з незвичайним кольором волосся або шкіри захоплюють художника 

[629, с.71], – писав про ці роботи його сучасник Генріх Пйонтковський. Ці образи 

«будуарного циклу» він протиставляв портретам на замовлення, у яких 

Вичулковський мав дотримуватися смаків замовника, включно до розмірів портрета, 

визначених місцем на стіні. Вичулковський писав і церковний інтер'єр, але й тут 

його поглинала пишна мальовничість skarbow wawelskich – «патина вічної матерії, 

іржа заліза, блиск золота й мерехтіння коштовного каміння. Вірний своїм 

малярським схильностям, він прагне передати споловілі кольори, бляклі, прив’ялі в 

передачі перлів, аметистів, бірюзи, рубінів, смарагдів, – усього того багатства, якими 

виграють старі церковні покрови, ризи, келихи, релікварії та інші захопливі речі» 

[629, с.83] . 

У цьому живописі «періоду м'якості, розтирання вугілля ватою», «поезії німих 

речей», оригінально, глибоко й тонко пережитих [629, с.76-78], і звичайно ж, 

«тріумфу барви», уроки імпресіонізму поєднуються із класикою й традиціями 

регіональних шкіл. У порівнянні з полотнами сучасників, – французів і поляків, – 

левченківські інтер'єри більш камерні за характером. І саме говорячи про 

камерність, ми наближаємося до визначення особливостей регіонального колориту 

(рис.2.42-46).  

Поетика інтер'єрного жанру ХIХ століття в малярстві дуже розлога, вона 

безупинно змінювалася. Ми можемо спостерігати, як упродовж цілого століття 

визначеність і залюбленість людини у речовий світ, органічна й надзвичайно 

поетична в мистецтві першої половини ХІХ століття, змінилася зовсім іншим. Речі 
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постають як мануфактурні, тиражовані іграшки з погляду «комільфотного» життя. 

Цей предметний асортимент бачимо в російських передвижників у сценах 

«розподілу майна» або «передачі посагу» [84]. Тут зв’язки людини й предмета 

тяжіють до тієї гротескності, якою наділений у Гоголя образ Плюшкіна. Але ця тема 

не така проста, як може здатися, не випадково до «плюшкінського» дискурсу внесли 

своє слово Василь Розанов, Андрій Бєлий, Павло Флоренський та інші. 

У парадоксальній «Апології Плюшкіна» Володимир Топоров пропонує 

уважніше вдивитися у цей персонаж і зрозуміти те, що в ньому відчував і Гоголь, 

але, йдучи за інерцією образу гротескного скнари, «не зміг виголосити до кінця». Річ 

займає в житті людини цілком певне місце, виконує завдання, яким не можна 

знехтувати. Без неї «стає неможливим визначення збирального центра, і людина 

значною мірою приречена на емпірично-сліпе блукання у світі, де одне визначається 

лише приблизно, а інше взагалі вишукується навпомацки, і по знайденні перед 

людиною постає питання: що ж усе-таки знайдено» [503, с.33]. 

Цікаво, як оте плюшкінське запитання розв’язує Антон Чехов. Краса, яка не 

входить прямо в його творче завдання, поміщена в його оповідях ніби перед кривим 

дзеркалом, що окарикатурює її, заради її ж кінцевого торжества, але вже не у світі 

«загального відхилення від норми», де ми бачимо всі ці атрибути домашнього 

комфорту – «м'які, затишні крісла», килими й бонбоньєрки, що заповнюють кімнати. 

Ота карикатурність легко відокремлюється від безневинного й по-своєму 

гармонійного світу речей, виявляючи іншу мету. Як, наприклад, у «Стрибусі», де 

Чехов представляє читачеві «чудове» життя, яким зажила Ольга Іванівна з Димовим 

після весілля, змальовуючи вітальню, що її вона прикрасила «своїми й чужими 

етюдами», улаштувавши «біля рояля й меблів привабливу тісноту з китайських 

парасолів, мольбертів, барвистих серветочок, кинджалів, бюстиків, фотографій», або 

«їдальню в російському стилі», де вона повісила постоли й серпи. Ключове слово 

цього опису – «чужі». Ця «приваблива тіснота», так добре знайома з інтер’єрів 

Левченка і взагалі інтер’єра межі ХІХ-ХХ ст., тут – ніби картина, написана 

копіїстом, що не розуміє композиції оригіналу. І справа не в засиллі речей, а в 
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нестачі людського змісту в них, у привласненні чужорідних предметів, які не 

переживаються людиною «інтимно й любовно», конфліктне сусідство парасольок, 

кинджалів і серпів з фотографіями та бюстиками. Не обласканий людиною побут не 

горнеться до неї, і замість бажаного затишку – кричущий бунт. «Перестати 

відчувати цю теплоту речі – найбільша втрата й для людини й для наданої їй у 

відповідальність – наборг і для турботи – речі <...> Бог окликає людину, як Отець. 

Річ окликає її [людину – Т.П.] як дитя, що прагне батька» [503, с.32].  

Червоно-коричневий колорит левченківських картин ще передає затишну, з 

відтінком розкоші, атмосферу будинку. Але в той же час в інтер'єр впроваджується 

новий стиль декорування кімнат: з легкими меблями, світлими тканинами. У другій 

половині ХIХ століття інтер'єр, по всій європейській території, починаючи з Франції 

часів Наполеона Ш, звільнявся від важкої пишноти меблів, що скидалися на 

«стінобитні знаряддя», масивних плюшевих портьєр, і поєднання чорного дерева із 

червоною матерією, яке «колись вважалося «спокійним», а стало сприйматися як 

задушливе. Уолтер Крен писав про те, що нові легкі меблі імітацію дорогого дерева 

й обробку під мармур зробили надбанням пивниць [411, с.26]. 

 Атмосфера кожного будинку особлива, вона складається не тільки із 

предметів, але й світла, запахів, звуків у будинку й за вікном, навіюваними образами 

й асоціаціями. Інтер'єри Левченка, з їхніми інтеліґентськими смаками й одробиною 

сентиментальності, відповідають тому аспектові романів Ольги Кобилянської, що їх 

Іван Франко називав «стародівочими». Так ніяково письменник позначив 

зародження феміністського дискурсу й ширше – жіночої теми в Кобилянської під 

знаком акцентованого Соломією Павличко «міфу про ідеальність української 

жінки» [285, с.12]. Цьому планові в Левченка відповідає один стійкий мотив у його 

інтер'єрах та пейзажах. Мова йде про жінку з книжкою. Домінанта цього мотиву 

свідчить про дрібні або значніші перемоги жіночого руху усередині того 

культурного середовища, яке представляв художник (рис.2.30, 38, 39).  
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Дуже тонко ці змісти вібрують у сценах домашнього музикування, такої 

популярної в європейському мистецтві теми. Зразкове вирішення її – полотно Поля 

Сезанна «Увертюра до «Танґейзера». Сугестія цієї речі, де в декоративних рапортах 

і лінійних ритмах вбачається алюзія графіки нотного аркуша, – співвідносна з 

музикою. Героїня «Натхнення» Левченка що перебуває у стані аристократичної 

зібраності і одночасної відкритості для спілкування, – дуже близька до персонажів 

сезаннівської картини (рис.2.47). Ритмічний пасаж східчастої діагоналі 

розвертається, як захоплива музична тема, що веде до фінального крещендо. В 

абрисі жіночої постаті підкреслено «внутрішній стрижень», але її заглибленість у 

світ музики передана в пливких рисах обличчя. Предметний світ, заражаючись 

музичною темою, відповідає на неї вібрацією рефлексів, грою матових і глянсових 

поверхонь. 

Озвучування національного стилю речового «ландшафту» Левченкових 

картин можна знайти в контексті поетики речей в Ольги Кобилянської. У позначеній 

«панестетизмом» повісті «Царівна», у доленосній для її героїні сцені, він гранично 

виявлений. «Немов утомлена, опускається вкінці на фотель, опирає голову недбало о 

його поруччя і слухає. Раз, як лютує мороз, раз, як тикає годинник, а знов, – як 

недалеко її ніг віддихає спляча Діана. Приглядається напівзамкненими очима цвітам 

і їх листю; силується підхопити, як ростуть. Та знов думає <…>». Розумовий цикл, 

його вдих і видих ідуть низкою: неживі предмети, собака, квіти, віддалений 

абстрактний план. Мізансцена змінюється, приходить очікуваний гість. Картини 

спогадів про будинок, де виросла героїня, що виникають у ході його розповіді, 

змінюють одна одну. І нарешті, фінальна сцена після розриву. «Така сама тиша, як 

перше. Вона оперлася одним коліном до софи, а руками заслонене лице втиснула у 

подушки <...>» [177, с.330] . Cвіт речей, природи й людських відносин утворюють 

мережу метафоричних зв'язків, на які спирається душа. Кожен із цих, навіть 

найнижчих рівнів буття, озивається живими голосами, специфічними «креатурами». 

Вони витають над кріслом, з якого майже не сходить у цій мізансцені героїня. 
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Семантика цього предметного мотиву глибока. Серед уявлень давніх народів 

про тіло й душу існує розуміння тіла, як «осереддя душі». У предметному світі 

сидіння, – від стільця й крісла до трону – символізують центр, і його експлікація 

завжди говорить про головну, центральну проблему. Ця логіка бездоганна для 

повісті Кобилянської, де мова йде про жіночу емансипацію, про завдання «стати 

царівною своєї долі». У наведеному літературному фрагменті розкритий 

втаємничений шлях, яким свідомість простягає нитки зв'язку до всіх щаблів 

біологічних сходів. Речі – «діти людини» (В.Топоров), але й – діти індустрії. Майже 

з часів свого виникнення індустрія асоціювалася з «останнім колом пекла». Тема ж 

сходження людини до найнижчих рівнів органічного життя уподібнена до зішестя 

Христа в Пекло і дуже глибоко була порушена Йосипом Мандельштамом. Але 

«дантівсько–ламарківська асоціація» з його поезії, має двобічний рух, де сходи 

Ламарка виступають «біологічною транскрипцією» сходів Якова [261, с.22]. Інакше 

кажучи, мова йде про шанс «пройти крізь вушко голки», про таке особливе 

ставлення до речі, яке стає сходженням до вищого. 

У левченківських інтер'єрах цей концепт розігрується мовою світла й тіні. 

Світло як сяйво – парафія людини, пітьма як обгортання – субстанція речей, – вони 

відкидають тіні. Обволікаюча темрява – це теплота речей, що в свою чергу 

простягають до людини свої еманації. Вони посилають їй свої «голоси», мову, рух, 

свободу. «Озиваючись» до людини, річ заземлює її саме настільки, наскільки 

необхідна їй опора для вільного переміщення в просторі. Тому «домашні сцени» 

Левченка тісно переплетені з темою дороги, пронизані гамою почуттів, тонко 

розкритих Г.Стерніним в образі «віднайдення дому» [483, с.191–192].  

Мине десь тридцять років, і річ в інтер'єрі, переживши революційні події 

1920-х померкне, втратить свою ауру на великих просторах – від України й аж до 

Відня та Парижа. Дуже прикметною щодо «втрати» змісту речі в ХХ столітті є 

сентиментальна сцена з панегіриком книжковій шафі з «Вишневого саду» Чехова. 
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Вона просякнута й іронічним скепсисом в персонажів, яким уже чуже схиляння 

перед речовизмом ХIХ століття.  

ХХ століття увиразнює цю іронію. Ось сцена з «Віденських інтер'єрів» 

В. Фішера. Книжкова шафа й стіл іменуються тут, відповідно, «вівтарем і троном», 

але над ними розпускаються махрові гірлянди саркастичних метафор. «<…> Двійко 

книжкових шаф і піаніно – боготворимі колісниці класової боротьби. <...> чи маю я 

право зайти у своєму паралельному описі так далеко <…>, щоб сказати: виконання 

етюдів Черні являє собою храмову музику для чорної меси підйому класовими 

сходами, скрип дверцят книжкової шафи лунає в кульмінаційний момент церемонії 

точнісінько так само, як раніше із виском розкривалися стулки дарохранильниці?» 

[526, с.23–24].  

Скептичний і гострий зір іноземця-мандрівника в Парижі 1930-х років 

ухоплює катастрофічну відсутність людського контексту в речовому світі. Кімната, 

що презирливо йменується «сараєм», де вже «ніщо <…> не має ні найменшого 

практичного змісту. Сам передпокій теж – навіщо передпокій перед сараєм? У мене 

виникає відчуття, що я його переживаю, входячи в «Комеді Франсез» або «Пале 

Рояль»: це світ бутафорії, дверей-пасток, зброї, погрудь і навощених підлог, 

канделябрів, лицарів у зброї, статуй без очей і любовних листів у скляних 

скриньках. Все це комусь потрібно, але все це не має ніякого сенсу<…>» [239, 

с.140–141].
 
Мандрівник порівнює цю кімнату з патріархальним, організованим 

відповідно до простого й мудрого порядку – інтер'єром своєї батьківщини.  

Регіональна перспектива інтер'єра діє на рівні архітектурно-речового 

середовища, яке є найближчим оточенням людини (рис.2.37, 42, 45-46). «Забута 

суть» предметів скромної домашньої сцени, їх «приховане життя» проявляється 

тільки в атмосфері «натхненно-пантеїстичного переживання речей» [264, c.192], це 

те, що Райнера-Марія Рільке, сучасника Левченка, вразило у подорожах Україною, 

як відкритий сакрум.  
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Фіксуючи побутові враження в окремому жанрі, художники цього часу 

вбудовували ці життєві фрагменти з їх регіональною «системою затишку» 

(Ю.Степанов) у створюваний ними світ. Процеси європеїзації українського 

живопису на межі ХIХ-ХХ століть у творчій спадщині харківських мистців 

виявляють свою характерність, особливо показову в жанрі інтер'єра Левченка, де 

його пошуки наближаються до експериментів польських або французьких 

художників, зокрема «набідів». «Урбаністичний інтимізм» [612] останніх пояснює 

особливі відносини між пейзажем та інтер'єром, які обмінюються властивостями, що 

характеризує перспективу розвитку мистецьких жанрів у ХХ ст.  

2.2. Становлення модерну та «українського архітектурного стилю» в 

Слобідській Україні 

Стиль модерн, що активно розповсюджується в Європі з кінця 1880-х до 

Першої світової війни, захоплює й українське мистецтво, суттєво впливаючи на 

розвиток різноманітних його видів (рис.2.55–61). Про це свідчить розквіт львівської 

та київської сецесії, безліч унікальних пам’яток і ансамблів міської архітектури в 

інших регіонах України, зокрема у Слобожанщині. В українській художній культурі 

явище модерна розвивається на багатьох рівнях, відлуння його помітне також й у 

тих дискусіях, котрі розгорнулися серед прибічників і супротивників. Попри те, що 

модерн, та ще й зрощений з декадансом, викликав шлейф негативних реакцій і 

критики з боку представників соціально-критичного спрямування, нове щеплення 

стало надзвичайно плідним, сприяючи піднесенню української художньої культури 

на новий виток. Рух сецесії в Україні розвивався, так би мовити, по горизонталі й по 

вертикалі, і обидва вектори важливі. Передусім, зазначимо експансію художнього 

руху панівного стилю початку ХХ ст., спрямовану на широке охоплення реальності, 

насичення її цілою палітрою нових настроїв. Архітектура знову стала законодавчим 

мистецтвом, утім, свіжі віяння торкнулися графіки і малярства, стали поштовхом до 

розвитку декоративно-ужиткового мистецтва. Переживають свій розквіт численні 

види прикладної графіки – як-от наскрізне оформлення видань: обкладинок та 



109 

 

ілюстрацій до книжок і журналів, театральних афіш, – усього розмаїття друкованої 

продукції, яка поширюється у цей час в Україні. З-поміж високих досягнень, 

здобутих українськими мистцями на цій ниві, слід назвати передовсім ім’я Георгія 

Нарбута (рис.2.55). Увійшовши до вузького кола з об’єднання «Світ мистецтва» в 

Санкт-Петербурзі, він своєю яскравою, своєрідно поданою темою української 

минувшини привернув увагу всього обширного контингенту, що обертався навколо 

законодавців художньої моди на теренах Російської імперії. «Графіки Г.Нарбута, 

мабуть, чи не найбільше прислужилися не тільки до поширення українського 

мистецтва взагалі, але й поставили його поруч зі світовим мистецтвом, – виробили 

фундамент нашого книжного стилю, який мусить через свою глибокість відбитися і 

в малярстві, навіть в будівництві і різьбярстві», – писав Павло Ковжун, один із його 

талановитих шанувальників і послідовників [287, с.49]. В полі українського 

малярства маємо такі пам’ятки світового рівня, як портрети Олександра Мурашка й 

Всеволода Максимовича, філософські притчі в живописі Юхима Михайліва, 

декоративні композиції Михайла Жука, пейзажі Михайла Ткаченка й Абрама 

Маневича. В архітектурі – це Будинок з Химерами на Банковій Владислава 

Городецького і Залізничний вокзал Вербицького – в Києві, Дім страхового 

товариства «Дністер» і будинок санаторію Червоного хреста – у Львові. Все це 

чудові взірці українського національного модерну початку ХХ ст. Зразки 

Українського архітектурного стилю, насамперед, будинок Полтавського земства, 

Харківське художнє училище та ін., – викликали бурхливу дискусію у культурному 

просторі Російської імперії, таку важливу для усамостійнення художньої культури 

України.  

Представники соціально-критичного спрямування звинувачували модерністів 

у декадентстві, і це було неабияким випробуванням нових художніх прийомів на 

міцність. Естетичні уподобання, породжувані новою філософією, ідеями 

удосконалення реальності, – в модерні набувають програмного характеру, 

декларативної сили, їх девіз – «істина в красі». Згадаймо відомий вислів 
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Ф. Достоєвського: «Краса врятує світ», що органічно вписався в контекст художньої 

культури того часу. Оздоблення життєвого середовища, наповнене життєбудівним 

пафосом, стало усеохопним стимулом до розвитку художньої діяльності, 

надзвичайно розширивши свої межі та форми. Духовне піднесення, спрямованість у 

надзоряні далі – з одного боку, і потяг до побутового комфорту, функціональності з 

іншого, – ці напрямки поєднувалися в модерні дивовижним чином, і не в останню 

чергу – завдяки тим здобуткам масової культури, яка народжувалася у цей час. 

Г .Лукомський (ще один речник Українського стилю в колі «Світу мистецтва») 

зазначав: «У той час, як живопис шукає «нових» ідеалів, поза всякими основами і 

традиціями і лише в одному прагненні – дати мистецтво, що відповідає добі 

автомобіля, телефону, кінематографа і т. ін., справді нова архітектура, яка 

обслуговує саме сучасні потреби – спорудження банків, народних домів, 

автогаражів, ринків і телефонних станцій – знаходить можливість чудово і вдумливо 

користуватися традиціями минувшини» [220, с. 559].  

В.Чепелик у монографії «Український архітектурний модерн» [549] виділяє 

три періоди розвитку стилю. Перший –1903–1917 рр., другий – 1918–1933 рр., третій 

– 1934–1941 рр. Окрім того, дослідники виокремлюють ще й три основні течії – 

декоративну, раціоналістичну і національно-романтичну. Попри те, що стиль 

модерн в Україні зусібіч був оточений реалізмом передвижницького зразка, він 

поступово завойовує художній простір на усіх рівнях. Яскраві взірці стилю були 

створені в Харкові архітекторами, скульпторами, меблярами, що із захопленням 

творили пластичні форми, збагачуючи їх природними елементами з різноманіття 

флори й фауни. З-поміж імен архітекторів, що працювали в Харкові у цьому стилі, 

слід визначити В. Покровського, Ю. Цауне (рис.2.68), Б. Корнієнка, 

О.Ржепишевського та будівлі, створені за їх проектами в декоративному стилі 

(рис.2.59,63-65,72). Раціоналістична гілка представлена О. Гінзбургом (рис.2.62) і 

М. Харманським. В стилі українського модерну працювали К. Жуков, С. Тимошенко 

(рис.2.70-71), Є. Сердюк (рис.2.69), В. Естрович.  
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Центральні вулиці міста одягаються за законами нового стилю. Чудовими 

будівлями з мальовничими фасадами, вибагливими фронтонами і розмаїтим 

оздобленням прикрасилася головна вулиця Харкова – Сумська. Не зупиняючись на 

стильових відтінках, до прикладу можна залучити й прибуткові будинки, зведені 

М.Диканським (вул. Сумська, 96, 98, 1905 р.) О.Гінзбургом (вул. Сумська, 26, 80, 

82а, – 1906–1914 рр.). Новітній модерн сміливо вводить в міську архітектуру взірці 

багатющої слобожанської флори, втіленої в ліпнині, мерехтливі кахляні прикраси, 

вигадливі балконні решітки, сполучаючи все оте різноманіття вікон, балконів, 

еркерів і лоджій у вибагливих ритмах.  

У 1912 році на нинішній пл. Рози Люксембург, 4 Борисом Корнієнком був 

зведений Селянський Дім, який відповідав демократичним настроям суспільства, 

виконуючи функції будинку для приїжджих (зі столовою, помешканнями для занять 

тощо). Ця споруда в українському стилі з барельєфним портретом Тараса Шевченка 

на фасаді була створена на замовлення земства. Вона відіграє важливу роль у 

формуванні міського ансамблю, активно увиразнюючи просторовий силует. Слід 

виокремити і знаменитий прибутковий будинок Бойка по вул. Мироносицькій, 44, 

створений С. Тимошенком і П. Ширшовим, гарний не тільки своїм екстер’єром (на 

жаль, варварськими надбудовами спотворено цю визначну пам’ятку), а й чудовим 

оформленням під’їзду з розписами у національному стилі М. Самокиша і П. 

Соколова (1912–14), близькими до орнаментальних композицій Полтавського 

земства (рис.2.70-71). Прикметний будинок на вул. Полтавський шлях, 67 

(кол. Катеринославська), схожий на вежу, прикрашений гранчастим еркером і 

високим пірамідальним (із заломом), дахом (колишній прибутковий будинок 

Висоцького, архітектор Є.Сердюк,1910–1912). Яскравим зразком українського 

модерну став архітектурний проект Харківського училища (рис.2.80-83) 

М. Піскунова і К. Жукова і (вул. Мистецтв, 8, 1912).  

У цьому стилі, ніби сполучаючи мистецькі новації з науковим поступом, 

з’являються будівлі науково-дослідного призначення. Є. Сердюк запроектував 
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Харківську сільськогосподарську селекційну станцію (Московський проспект, 142, 

1909–1911 pp., співавтор М. Харманський) (рис.2.69). Укупі із комплексом 

господарчих споруд і житлових будинків проектувалася навіть церква. Ось як В. 

Чепелик описує загальний ансамбль: «...Головний будинок дістав асиметричну 

композицію з активним силуетом, створеним складними дахами та кутовою вежею з 

наметовим вінчанням та шпилем. Дуже стримана раціоналістична пластика стіни 

подекуди прикрашена візерунками з цегли… Композиція фасаду є типовою, 

модерністичною, до того ж двоцентровою, що побудована на тонкій рівновазі 

компонентів, майже рівнозначних і відмінних один від одного. Це допомагає 

створити нетривіальний образ, в якому є відгуки народної теми, перекладеної мовою 

модерну. Це добре виявилося і на порталі, де маємо новаційну розробку наших 

трапеційних прорізів...» [548]. Слід додати щодо цього ансамблю (що складається з 

низки будівель): кожного разу тут українські мотиви, увиразнені у кожній 

окремішній споруді, збільшують кількість маніфестацій на рівні стилю. 

Однак здобутки сецесії на теренах Слобожанщини не вичерпуються тільки 

міською архітектурою. Стиль позначився і на архітектурі віддалених від міста 

особняків в оточенні мальовничих парків, серед яких – садиба Л.Кеніга у Шаровці 

(рис.2.72), перебудови якої відбувалися вже з впливом модерну. Особливої уваги 

заслуговує оздоблення ансамблю у Наталівці (рис.2.72), створене академіком 

архітектури О. Щусєвим на замовлення відомого мецената Павла Харитоненка. 

Знаменитий мільйонер-цукрозаводчик особливо уподобав цей стиль, замовивши Ф. 

Шехтелю інтер’єри свого особняка на Софійській набережній у Москві, і надалі для 

фірми Харитоненка знаний майстер модерну проектував виставкові павільони на 

Всесвітніх виставках у Парижі чи Глазго (1900-1901). У Наталівці її господар хотів 

бачити культурний осередок на зразок підмосковного Абрамцева, де могли би 

творити мистці, що, як відомо, часто гостювали в садибі (рис.2.74). Влітку тут 

відпочивало близько ста осіб: художники, письменники, стипендіати Харитоненка. 
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С.Коньонков згадував: «Ніде і ніколи я не бачив такого достатку… Гостинним і 

привітним був цукрозаводчик Харитоненко… Життя текло як у раю» [235]. 

З огляду на притаманний модерну творчий підхід в архітектурі, 

екстравагантність і несподіваність рішень, наталівський ансамбль укупі з садово-

парковою зоною мав виняткове значення для розвитку стилю на українських 

теренах. Садиба складалася з будинку, флігеля, водонапірної вежі, манежу, 

конюшні, головних і західних воріт, «співочих» терас, храму. Справжнім шедевром 

модерного мистецтва стала церква Всемилостивого Спаса, збудована за проектом 

О. Щусєва (1908) О.Рухлядєвим, й задумана як музейний простір для мистецької 

колекції ікон Харитоненка. Знані російські майстри зробили свій внесок у цю 

пам’ятку художньої культури модерну на теренах Слобожанщини. Сергію 

Коньонкову належить композиція «Розп'яття» на південному фасаді храму. На 

західному фронтоні скульптором Олександром Матвєєвим створено монументальну 

композицію «Преображення» в оточенні рослинним орнаменту, а також виразні 

пілястри з 24-ма розетками (з погрудними зображеннями святих), що обрамляють 

вхід, різьбляні вставки на зовнішніх стінах храму і два горельєфи Христа. 

Оригінальну конструкцію має створений як система кам’яних терас сад. У дусі 

життєствердних ідей ця конструкція, розташована величезною дугою, розгорнутою 

до сонця, чудово слугувала для потреб вирощування різноманітних плодових 

(зокрема й екзотичних) культур. Але особливі параметри цієї споруди, її оригінальні 

аудіо-візуальні ефекти, закріпили за нею назву «співочих терас»: вони підсилювали 

всі звуки: шелестіння листя чи пташиний спів. Увесь ансамбль чудово узгоджується 

з природою Слобожанщини, але й екзотична карельська береза, що її, за легендою, 

посадив сам П. Харитоненко перед храмом, органічно увійшла до нього. 

Розквіт декоративного стилю модерн виразно протистояв технічному 

промисловому раціоналізму з його бездушним тиражуванням об’єктів. На зміну 

одноманіттю приходять концепції, що реставрують досвід минулого, етичним 

змістом яких була неповторність індивідуального ручного виконання, збагаченого 
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відродженою силою традиційних ремесел. Саме цим пояснюється щедре 

різноманіття архітектурного оздоблення будівель, що у Харкові реалізовувалося на 

високому художньому рівні. Значною мірою (як показала Л. Соколюк) цьому 

сприяла професійна підготовка учнів художньо-промислової школи М. Раєвської-

Іванової, заснованої у 1869 році. Художниця цікавилася досвідом європейських 

художньо-технічних шкіл, і у своїх статтях і виступах пропагувала цей напрям. 

Звертаючись до культурного загалу зі своїми думками, вона зазначала: «Користь 

малювання для ремісників вже давно усвідомлена за кордоном і в наших столицях. 

За кордоном існує чимало недільних і вечірніх малювальних шкіл, де ремісники у 

вільний для роботи час набувають знання, що дають їм можливість поліпшити свої 

ремесла і зробити їх для себе більш вигідними» («Харківські губернські відомості») 

[472]. Доречно зазначити, що серед учнів цієї школи у різні часи були: О. Бекетов, 

С. Васильківський, М. Ткаченко, М. Уваров, В. Величко, П. Кончаловський та ін.  

Сецесійний рух до вершин свого сходження в українському мистецтві породив 

явище, що отримало назву Українського архітектурного стилю. Це був творчий 

результат засвоєння і переосмислення засад європейської модерної архітектури і 

перенесення її досвіду на національний ґрунт. І саме в цьому полягає головний 

внесок української сецесії у європейську скарбницю модерну. Доцільно простежити 

й осмислити «чуттєві рубежі» національного мислення, зафіксовані в Українському 

архітектурному стилі. У рамках тих змін, що привніс із собою стиль модерн, 

Український архітектурний стиль являв собою певну естетичну революцію, 

відкриваючи простір для розробки конкретних архітектурних втілень, в яких 

утримувалися контури національного образу. Такі архітектурні маніфестації неабияк 

збагатили національну семантику. Невипадково Д. Чижевський ототожнював 

неоромантизм з модернізмом [557]. 

Водночас плідно працює генерація художників, котрі сформулювали 

підґрунтя і напрямки розвою етнонаціональної культури. На межі ХІХ-ХХ століть 

видатні образи регіональної природи створили харківські мистці С. Васильківський і 
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М. Самокиш, П. Левченко, М. Ткаченко. В. Г. Кричевський, М. Бойчук наново 

відкрили потужний ресурс українського народного мистецтва і ввели його у 

професійну практику. Особливо виразно інтегруються національні прояви у річище 

загальноєвропейської культури в творчості Георгія Нарбута. «Нарбут нас графічно 

українізував», – так визначив це видатне явище Павло Ковжун. «Українська графіка 

Нарбута рішуче одмежувала нас від чужих графічних впливів, виробила смак і 

оцінку та точне означення того, що ми називаємо сучасною українською графікою» 

[287, с.65]. 

Дуже вагомим є той факт, що видатні пам’ятки Українського стилю 

виникають саме на харківському ґрунті. У Харкові він поглиблений своїм історико-

культурним контекстом, для якого дуже важливими були внутрішні комунікації 

міського художнього товариства з іншими художніми центрами регіону, зокрема з 

полтавським осередком, де талановито себе заявив Василь Кричевський, що 

спорудив унікальну будівлю Земства. В усіх тих будівлях простежується 

просторовий зв'язок архітектурних форм з ландшафтним оточенням. Регіональна 

природа Полтавського краю близька до слобідської, тому архітектору було важливо 

увиразнити ефект тих сполучень. В усьому відчувається дух культуртрегерства. 

Отже, Кричевський не так слідує за ландшафтом, скільки задає й формує 

тематичний вектор. У виразній архітектурі Полтавського земства, в особливій 

кодифікованій формі вгадується образна природа української національної 

культури. Окрім того, відчувається чіткий комунікаційний перегук із українськими 

пам’ятками регіонального зодчества. Новації супроводжуються гучним 

зацікавленням з боку української громади й активним обговоренням в усіх регіонах. 

Виняткову роль тут відіграє своєрідна геополітика, об’єднувальний ракурс: Схід і 

Захід України, її минуле і теперішнє. Тут сполучаються далеке й близьке – через 

своєрідне «щеплення» регіональних гілок українське зодчество збагачує естетичну 

палітру, піднімаючись на вищий щабель.  
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В Українському архітектурному модерні відстежуємо співіснування двох 

традицій: європейського досвіду в цій новітній царині та традицій українського 

зодчества зі стихійною органікою народної культури. Ці архітектурні підходи в їх 

естетичному поєднанні й створили унікальний феномен національної культури, 

заклавши підґрунтя для нових досягнень, що так яскраво проявилися в 1920-ті роки. 

Дослідники навіть вважають, що заслуга харківської гілки модерну полягає у 

розвитку цього напряму (на продовження якого згодом марно було сподіватися) аж 

до 1930-40-х років [592]. Але саме тоді, на початку ХХ століття, було прокладено 

основне річище, суть структури, перспективні напрямки. Винятковість спрямування 

на національне отримала яскраву реалізацію в художніх проявах, що мали великий 

суспільний резонанс. 

Стилістична лінія модерну в архітектурі Харкова позначилася не тільки в 

забудові центральної частини міста – себто будівництві поважних банківських 

споруд, розкішних готелів і прибуткових будинків. В це русло вписуються й 

окремішні будівлі – особняки в затишних куточках міста, віддалені від центру. 

Взірцем вживляння нового стилю в міське середовище Харкова стала вулиця 

Садово-Куликовська (нині вул. Дарвіна), де будівлі створили гармонійний ансамбль 

забарвлений архітектурним модерном (рис.2.75). Ошатність цієї вулиці була 

виокремлена і згодом, в 1920-ті роки, бо саме тут розташувалися численні столичні 

установи. (Нині у цих особняках містяться Дім архітектора, Дім художника). 

Започаткував художній ансамбль вулиці академік архітектури Oлексій Бекетoв 

(який увійшов до рoдини прoсвітників і меценaтів Aлчевських (в чиїй садибі 1889 

року з’явився перший в Україні пaм’ятник Кoбзарю) (рис.2.1,3). У 1896 році Бекетов 

побудував тут дім старшoго сина Олексія Aлчевського – біолoга Дмитрa (тепер 

будинок № 13), згодом придбаний Товариством взаємодопомоги працюючих жінок 

(жіночий рух – то красномовна ознака часу). На початку ХХ століття Бекетов 

спроектував ще три будинки (№ 23, 1901; № 8,1902; № 21,1903). Пізніше, в 1912 

році, Бекетов вибудовує тут і свій власний особняк (№ 37). У цьому вшанованому 
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музами будинку, крім господаря, проживали знані харківські мистці Михало 

Пестриков, а пізніше, у 1930-х роках – Микола Самокиш. Протягом 1910-х років на 

вул. Садово-Куликовській з’явилася ще низка ошатних будівель, до створення яких 

долучилися представники харківського модерну. У 1910 році тут з’являється 

особняк англійського віце-консула Чарльза Блекі (технік В.Г.Гауш), де за часів 

перебування столиці в Харкові знаходився готель для іноземців, а пізніше – 

гуртожиток для партійної номенклатури, що прибувала сюди у відрядження. Тепер 

тут розташовано Дім художника, який демонструє красу модерної архітектури часів 

розквіту стиля, зокрема внутрішнє оздоблення: розписані плафони, гобелени, 

комини, вишукані обрамлення вікон. Архітектором О.Ржепишевським в цьому 

стильовому векторі протягом 1912-1915 років було побудовано низку споруд: дім № 

15 (1912), № 29 (1913-14), № 4 (1915, разом з І.Тенне). У напрочуд гарному своєю 

архітектурною ритмікою будинку № 29 мешкав знаний театральний режисер 

Микола Синельников, котрий суттєво вплинув на розвиток театрального мистецтва 

в Харкові.  

 Збудований В.Величком особняк купця П. Рижова (будинок № 9, 1912) у 

перші пореволюційні роки був обраний для розташовування ЧК. Тут працювала і 

поважна інституція – Всеукраїнське товариство культурних зв’язків із закордоном 

(нині Дім архітектора). Окрім того, на вул. Садово-Куликовській, 31 за власним 

проектом вибудував для себе особняк архітектор харківського університету 

В. Величко (1901). На сусідній вулиці, яка в 1920-ті отримала назву Революції, 

будинок № 7 належав заводчикові й громадському діячеві М. фон Дітмару, № 10 – 

багатіям Рубінштейнам. З цієї родини походила знаменита танцівниця, котру 

зобразив на своєму полотні В.Сєров. У будинку № 12 в 1930 році було розташовано 

Діпроград УРСР. Дослідник харківської архітектури Олександр Лейбфрейд у своїх 

розвідках особливо відзначав індивідуальний вигляд виразних за характером 

забудови вулиць Дарвіна й Революції – як неповторний стиль, притаманний суто 

харківському культурному середовищу [212].  
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У всіх численних пам’ятках, що становлять скарбницю Українського 

архітектурного стилю, спостерігаємо перегук пластичних форм, орнаментів, 

переплетення західних і східних регіональних декоративних традицій. Окремого 

звучання набуває використання в композиції елементів, котрі на позір здаються не 

уповні співвідносними, але в межах проявлення стилю – гармонійно поєднуються 

одне з одним. Це своєрідне художнє плетиво створює генеруюче поле, що несе 

смислове навантаження поетики українського мистецтва. Мальовничі дахи з 

мансардами, оригінальні фронтони, портали і ґанки, пілястри, звивисті колонки, 

філенки з «наліпками» [579, с.10], трапецієподібні віконниці й двері, багате 

орнаментальне оздоблення – усі ці зримі ознаки Українського стилю створили 

новий контекст в художній культурі. Упродовж довгого часу ці акценти залишалися 

непоміченими, перебуваючи на периферії цього поля. Нарешті виразна форма стає 

головним об’єднувальним принципом архітектури стилю, її засобом втілення, 

залучення нової думки в канву культури – себто форма стає головним носієм знака. 

Через форму і за допомогою форми відкривається можливість проникнення до 

живильних витоків, потрібних художникові для вираження наскрізної пластичної 

думки і впровадження її в нову естетику, – так здійснюється поєднання у часі різних 

епох національного мистецтва: пам’яток козацького бароко, народної дерев’яної 

архітектури, а також декоративно-ужиткового мистецтва. 

Кожна з видатних пам'яток Українського стилю, створених на початку ХХ 

століття, має своє значення, однак за масштабом завдань, що постали перед 

українською культурою, за втіленням архітектурних замислів, зрештою, за 

резонансними відгуками, – кілька споруд виділяються з цього ряду. Це Будинок 

Полтавського земства та Харківське художнє училище. Зазначимо, що обидві 

визначні споруди, які відповідають художнім спрямуванням того часу, глибоко 

закорінені в ґрунті регіональних традицій, що їх так талановито відтворили 

харківські мистці.  
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На відміну від плеяди архітекторів з петербурзьким вихованням, котрі 

працювали на теренах Слобожанщини, Василь Кричевський за своєю освітою 

репрезентував саме харківську школу. Майстер народився на Слобожанщині (у 

м. Ворожбі) і навчався у Харківському залізнично-технічному училищі. У Харкові 

набув і практичного досвіду, працюючи помічником у майстернях знаних 

архітекторів Сергія Загоскіна та Олексія Бекетова, окрім того, захопившись красою 

народного мистецтва, вивчав його безпосередні зразки. У 1903 році Кричевський 

розробив унікальний архітектурний проект будівлі Полтавського земства, де втілено 

декоративний синтез найвищого ґатунку в Українському стилі (рис.2.76-77). Павло 

Ковжун, осмислюючи з відстані часу зроблене архітектором, у 1934 році писав: «Ті 

пошуки В.Кричевського були обумовлені розвитком українського національно-

культурного життя <…> та розгортанням тих ідей, які тогочасне українство ставило 

перед собою. Справа відрубності та оригінальності українського мистецтва у всіх 

його формах була гарячою справою дня. Тому В. Кричевський свідомо тяжів до 

увиразнення тих прикмет, присвячуючи цій справі цілого себе і свої знання, 

посідаючи в собі всякі дані до цієї праці. <…> З цих причин творчість 

В. Кричевського набрала провідницького, програмного характеру і вимагала праці в 

усіх ділянках мистецтва» [287, с.102]. За резонансом і масштабністю наслідки його 

діяльності особливо вражають саме в річищі Українського стилю.  

Відомий харківський художник С. Васильківський разом із М. Самокишем (за 

участі М. Беркоса й М. Уварова) створили ансамбль з трьох великоформатних 

картин-панно для залу засідань Полтавського земства (як показало дослідження 

О. Лагутенко, М. Ткаченко працював над панно для бібліотеки [203, с.158]) і 

прикрасили орнаментами будинок (рис.2.78-79). Сюжетні композиції знаних 

мистців передовсім були схожі на великі картини й в архітектоніці споруди 

виконували іншу роль, аніж призначена стінопису, – вони несли високий сенс 

об’єднувальної історичної ідеї, що й оповило їх славою у часи, такі визначні для 

формування Українського стилю. Свого часу польська громада заради виняткової 
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вартості патріотичної ідеї згодна була вибачити «мішурний драматизм» чи «суміш 

туманного романтизму з умовностями академічного класицизму» в історичних 

картинах Яна Матейки. Так, Станіслав Віткевич про Яна Матейку писав: «Історичне 

малярство було цариною творчості до краю переповненою загальщиною, мішурним 

драматизмом фінальних сцен кепського театру, сумішшю туманного романтизму з 

умовностями академічного класицизму; тут владарювали царственно-героїчні пози й 

жести, пишнота драпірувань, балдахіни, султани, рико, довговолосі пажі, 

довготелесі діви, дідугани, що згинаються під тягарем власних борід…» [60, с.6]. 

Визнаний майстер поетичного краєвиду Васильківський шукає великі форми у 

мистецтві, здатні втілювати узагальнений образ України, але, природно, вже 

позначені художнім впливом модерну. Васильківський зупинив свій вибір на 

чумацькій темі. Вона увійшла і в ансамбль розписів залу засідань Полтавського 

земства, де велике полотно розміром 3,7 м х 9,6 м «Чумацький Ромоданівський 

шлях» постає в центрі уваги. Воно узагальнює один із центральних мотивів 

творчого спадку мистця, уособлюючи в образах сутність українського життя. Тут 

зображення природи «в образно-змістовній єдності з життям людей знайшло 

“синтетичне втілення”» [277, с.66]. Полотна Васильківського саме з цим мотивом 

уже з 1900 років експонувалися на виставках. Розписи полтавського будинку набули 

розголосу, що його можна порівняти із зразками доби італійського Ренесансу, коли 

мистці розписували якусь важливу для міської спільноти будівлю, як-от ратушу. 

Майстерність художників у тих муралах безперечно була показовою, їхні художні 

відкриття сягали вагомості і масштабності, але найсуттєвішим було втілення 

морально-етичних настанов, себто ідейних послань, виплеканих в самісінькій 

глибині народної душі, надто важливих для наступних поколінь. Чумацька тема і 

раніше привертала увагу мистців. Це – насамперед твори Архипа Куїнджі, але 

можна згадати й менш відомих художників, а згодом – навіть фотографів. Світлина 

киянина М. Бобиря «Забутий тракт», стала широко відомою завдяки тому, що він 

опублікував її у виданій того ж таки 1907 року книжці «Бесіди пейзажиста». Але 
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саме Васильківський відтворив цю тему (укупі з козацькою) у такому значному 

форматі, вивівши її в сферу активної публічної уваги. Подані у дбайливому 

пейзажному аранжуванні, ці твори містять глибоку мотивацію на рівні етно-

національного спрямування, яке Васильківський реалізовував послідовно й 

наполегливо. Художник звертався до теми чумацтва уже в період інтенсивного 

розширення мережі залізниць. Отож наступ машинного прогресу остаточно відсунув 

чумацтво в патріархальне минуле, і тим самим воно набувало для художника, що 

відтворював епоху, романтичного статусу. Змістовна сутність цих простих сюжетів 

прочитується лише в осягненні усієї сукупності української художньої культури 

того часу. 

Українським неоромантизмом просякнутий увесь комплекс декоративного 

оздоблення будинку Полтавського земства – орнаментальні розписи, які 

монументалізували спадок народного мистецтва, віконниці, оздоблені лиштвою. 

Різьба на меблях, виконана в традиціях українських майстрів, перегукується з 

орнаментуванням різьблення дверей, що ефектно виділяються у традиційних для 

українського стилю глибоких нішах (рис.2.77). Отже, харківським мистцям випала 

унікальна нагода творити національне мистецтво у значних масштабах. Зазначимо, 

що на той час Сергій Васильківський з його патріотичним спрямуванням був дуже 

впливовою постаттю у харківському культурному середовищі.  

Не менш яскравою пам’яткою українського стилю, що розвивався в ці роки 

національного підйому, став будинок Харківського художнього училища, який 

створювався в активному дискусійному просторі (рис.2.80-81). Проект М. Піскунова 

не відповідав потребам активної творчої еліти Харкова в царині архітектури, 

художники мислили її насиченою образами історичного минулого України, її 

мистецьких традицій. Тож при сприянні Васильківського і Самокиша був 

оголошений конкурс на проект фасаду – саме в Українському стилі. У конкурсі 

взяли участь 18 архітекторів (Л. Тракал, В. Троценко. Д. Дьяченко та ін.). З-поміж 

них – Георгій Лукомський з його чуттям до українського мистецтва (добре 
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знайомий сучасникам з публікацій у рубриці «Хроніка провінційного вандалізму» в 

журналі «Старые годы»). Для України він вважав найорганічнішим саме стиль 

українського бароко XVII-XVIII ст., як питомий, суто національний. Проект 

народжувався в активному культурно-мистецькому діалозі. Показова, наприклад, 

дискусія щодо розуміння «українського стилю» між В. Кричевським і 

Г. Лукомським, бо останній залучав до нього «передовсім кам’яне будівництво в 

стилі українського бароко і не враховував дерев’яної архітектурної традиції, 

архаїчних, в дусі візантійских, храмових форм, зрештою характерного українського 

ампіру» [579, с.14]. Проект Костянтина Жукова був визнаний кращим, оскільки 

містив у собі відбиток оригінальності у використанні найтиповіших зразків 

традиційної української архітектури (рис.2.82-83, 86). В оформленні будинку Жуков 

використав значний арсенал засобів, які були вже напрацьовані в цьому напряму. 

Мальовничий північний (головний) фасад з виразистим еркером, гарно окресленими 

вікнами, багато прикрашений майоліками, – увінчує покрівля складної конструкції, 

з мансардами обабіч центральної шпилеподібної вежі, особливо привабливої 

вигинами бані, з виразними димарями. Прикрасою споруди є мальовничий ґанок з 

трапецієподібною дверною проймою, а також чудове опасання, одягнуте черепицею 

(як і дах), на зразок ґонтового покриття дерев’яних церков (рис.2.85, 87). 

Архітектурний відділ Харківського літературно-художнього гуртка жваво 

опікувався спорудою. Так, окреме засідання (грудень 1912 р.) було присвячене 

доповіді К. Жукова, який представив до розгляду ескізи майолікових прикрас на 

фасаді Художнього училища. Симптоматично, що доповідь переросла у 

обговорення про використання українського орнаменту в архітектурному декорі й 

український стиль взагалі. Внаслідок цієї дискусії, «бажаючи ознайомити якомога 

ґрунтовніше і повніше публіку і фахівців з мало ще відомим українським стилем», 

відділ ініціював унікальну за значенням «Першу виставку українського зодчества». 

На виставці, що експонувалася 26 січня – 14 лютого, було показано близько 400 

малюнків і світлин, начерків і креслень. І нарешті, 28 лютого, вже в приміщенні 
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Літературно-художнього гуртка, Жуковим було прочитано доповідь (ілюстровану 

екранною подачею відповідних знімків і креслень), що висвітлювала характерні 

риси українського стилю. 

В інтертекстуальний простір архітектурної царини увійшли, крім пластичних 

ідей українського зодчества (на тлі особливого зацікавлення ним) ще низка ідей з 

функціонального поля, що в цей час вирували в колі художніх навчальних закладів 

Європи. Інноваційне поле модерну спонукало мистців до оновлення усієї сфери 

мистецтва. Реорганізаційні заходи, в цьому плані були пов’язані також із формою, 

зовнішнім виглядом спорудження. Можна згадати розробку проекту Художньо-

промислового училища в Веймарі в Німеччині Анрі Ван де Вельде (1906-1908) або 

Художньої школи в Глазго (Шотландія), побудованої за проектом Чарльза 

Макінтоша (1909). Не менш цікавим був досвід творчих експериментів Абрамцева з 

його майстернями. Це був комплекс оригінальних будівель, позначених яскравим 

колоритом, що сприяло творчій атмосфері, що панувала в життєвому просторі 

насельників художньої колонії. Не можна оминути й іншої споруди, органічно 

пов’язаної з Абрамцевим, це – будинок Перцова в Москві на Пречистенській 

набережній, побудований М. Жуковим та Б. Шнаубертом в 1905–1907 за ескізами 

художника С. Малютіна (рис.2.84). Проект втілив національні ідеї російського 

мистецтва (шанувальником якого був Перцов). Будинок планувався як житло для 

художників з квартирами й майстернями у верхній мансардній частині.  

Багате майолікове оздоблення екстравагантної споруди, вірогідно, вплинуло й 

на художнє рішення архітектором майбутнього будинку Художнього училища в 

Харкові. Зокрема, над декоративним циклом (під керівництвом К. Жукова) 

працював Василь Єрмілов. Отримавши від Жукова лише загальні настанови, 

Єрмілов працював самостійно (про що згадували відвідувачі студії «Будяк», яку він 

використовував для цієї роботи), розробляючи детальні ескізи усього оздоблення. 

Надалі всі композиції в матеріалі кахляної плитки були виготовлені в Полтаві під 

його безпосереднім наглядом (за спогадами В.Костянтинова) (рис.2.89) . 
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Але на відміну від казкової містики Будинку Перцова з його парадоксальною 

архітектурою і химерним декором майолікових вставок, – зовнішній вигляд 

Харківського училища тяжіє більше до класичної гармонії (загальним абрисом 

навіть невловно нагадує пам’ятки мазепинської доби, як-от Митрополичий будинок 

в Софійському монастирі). Впадає в око симетрія, що прочитується у фасаді і в 

усьому декорі. Будівля прикрашена майоліковими вставками, які здебільшого мають 

чіткі геометричні обриси. Це передовсім – великий подовжений прямокутник над 

центральним еркером (органічно поєднуються з ним і лиштви над вікнами еркера), а 

також великі квадрати на бічних частинах і трикутник, що увінчує фронтон порталу. 

Орнаментальні вставки вибагливих обрисів, що обрамляють портал, надають йому 

виразності. Цей оригінальний портал, акцентуючи вхід, містить на фронтоні ще й 

герб Харкова, символічно підкреслюючи значимість споруди, як і самої інституції, – 

для процвітання міста. 

Згідно із принципом театралізації в модерні архітектура (як вид мистецтва) не 

тільки розігрує на своєму тлі «історичну драму» (знаменно, що йдеться про суто 

національну історію), але й охоче надає свої фасади для розгортання живописних 

картин. Саме такими виглядають оригінальні композиції Єрмілова–Жукова на 

фасаді училища. Бічні поля головного фасаду прикрашають два симетричних панно, 

майже з тою самою композицією, що являє собою жанр архітектурної фантазії 

(різняться тільки датою в картушах). Придивімося, – фронтальний аспект 

розгортання архітектурної площини, «шахівниця» кахляної підлоги, що збігає у 

стрімкій перспективі в зовнішній простір, оздоблення вигадливими квітами та 

зірочками-кометами (вони приземлилися на балюстраді), декоративні вази, – усе це 

укупі дуже нагадує художню стилістику Георгія Нарбута (рис.2.88–90). Так само 

сприймається і фронтон порталу з гербовим щитом. Тут певну роль відіграє 

притаманний модернові потяг до примхливо-незвичайного. При спогляданні 

вигадливого пандану майолікових панно з декоративними композиціями, що 

прикрашають фасад, спадає на думку вислів Платона Білецького стосовно саме 
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архітектурних фантазій Нарбута: «Архітектура, позбавлена своїх важливих прикмет 

– зручності і доцільності, – інтригує» [44]. А на додачу він зауважує, що такі 

«неможливі, непотрібні людині споруди» зустрічаються і в картинах М. Чурляніса, 

ще одного володаря дум молодих українських мистців. Литовський художник був 

яскравим взірцем того часу для мистців, які прагнули реалізацій своєї символіки у 

національному мистецтві (про що згадував, наприклад, Б. Косарев) [193]. 

Відродження національної самосвідомості, яке спонукало до життя 

Український архітектурний стиль, вивільнило властиве народному мистецтву 

багатство барв – на противагу притаманній місту похмурій одноманітності (про що 

пізніше писав Малевич у своїх статтях у харківському журналі «Нова генерація» в 

1929-30 роках). Розкутий і живий колір на фасаді Художнього училища 

трансформував архітектурні форми (чиє сакральне походження начебто мало б 

спонукати до більш строгого звучання), – створюючи злагоджений ансамбль зовсім 

нового наповнення. Багата палітра харківського модерну переливається охристими, 

зеленувато-синіми, фіолетовими тонами. Вони досить незвичні для архітектурного 

середовища міста і дуже збагачують його колористику. Будівлю Художнього 

училища, забарвлену в охристі тони (їх теплий тон доповнений теракотовою 

черепицею), оздоблюють майоліки, мальовнича гама яких побудована на контрасті 

жовто-помаранчевих кольорів з блакитними і синьо-фіолетовими. Окремими 

акцентами проступають смарагдово-зелені і теракотові (в тон черепиці). Майолікові 

композиції облямовують віконні пройми і портик. У дрібних декоративних вставках 

переважають яскравіші, дзвінкі кольори. Будівля вирізняється і розмаїттям фактур. 

Покрівля з черепиці, подібна до ґонту української дерев'яної церкви, майоліка, що 

збагачує фактуру стіни мерехтливими поверхнями – у контрастному поєднанні з 

характерною шорсткістю штукатурки, – створюють багатющий, злагоджений 

декоративний ансамбль. Завдяки активному використанню кольору й різноманітних 

орнаментальних форм споруда сприймається як емоційно насичений простір, 

виразно представляючи світ національного мистецтва. 
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Український модерн, жваво вбираючи у власний простір естетичні 

маніфестації художників, поетів, театральних режисерів, – приніс у загальне поле 

художньої культури розмаїття знаково орієнтованої інформації, створивши 

своєрідну систему. У широкий вжиток входить велика кількість різноманітних 

зразків прикладного мистецтва, насамперед графіки, де кожна дрібничка – своїм 

візуальним посланням – зорієнтована на візуальне сприйняття і реакцію глядача. 

Таким чином, ставши на українських теренах універсальним засобом 

внутрікультурної комунікації, модерн приніс і збагачення, і ускладнення художньої 

мови, – як усієї системи, так і окремого мовного знака. Подібні зміни торкнулися й 

архітектурного простору: його внутрішньої і зовнішньої побудови, де бачимо 

вигадливої форми дахи, піддашшя і ґанки, фронтони («еліптичні» й «лучкові», 

«розкріповані» та «вигризені» [568, с.22]), оригінальні одвірки й віконні лутки, – усе 

це збагачується ще й кольоровими композиціями з майолікових плиток, розмаїттям 

оздоб. До певного часу це було корисним для розвитку української художньої 

культури. 

Однак вже наприкінці 1910-х років з’являються ознаки подолання стильових 

проявів модерну з його перенасиченням форм, – вони сприймаються як застарілі. 

Окрім того, вичерпувався ресурс новизни. Поступово відбувалося вихолощення 

взірців, які колись надихали, зведення їх до пересічних мотивів, зусиллями 

копіювальників та ремісників. Проте доба модерну багато що змінила у цілій 

світовій художній культурі, і не в останню чергу, – інспірувавши трансформацію 

різноманітних видів і жанрів європейського мистецтва з його ієрархією і 

непохитними канонами. Чимало прижилося на українському ґрунті з європейського 

поля, особливо з польської й віденської сецесії. В українському модерному 

мистецтві передовсім слід згадати важливий внесок Михайла Врубеля, особливо 

художній спадок київських років. Це були надзвичайно плідні, важливі уроки, що 

відлунили на багатьох рівнях українського модерного мистецтва. 
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Ідеї модерну і символізму не одразу вичерпалися у харківському колі. Деякі 

ремінісценції спливають ще й на початку 1920-х років, коли критерії нової 

художньої культури ще не були сталими, і художники, відшукуючи відповідні 

засоби для вираження масштабів соціальних потрясінь, зверталися до мови модерну, 

послуговуючись його досвідом у створенні мистецтва великих форм. 

До прикладу згадаємо виставку, що репрезентувала нове глобальне об’єднання 

художніх сил Харкова (понад 200 членів) – «Союз мистецтв» під головуванням 

О. Любимова. Виставку, що відкрилася 7 травня 1918 року і нараховувала близько 

100 експонатів, – було розташовано у фойє Художнього училища. Тут було показано 

багато робіт з тематикою і стилістикою модерну. Вагоме місце займала окрема 

експозиція членів «Спілки семи» (в каталозі зазначено «Сім мінус один»). 

Оформлення символічного об’єднання виставки було доручене Борису Косареву, 

який створив для неї монументальне панно (рис.2.91). Збереглося дві фотографії, 

зроблені напередодні вернісажу, котрі показують Косарева за роботою над цим 

панно. У цій оригінальній композиції вгадуються певні риторичні тропи на тему 

мистецтва. Художня мова панно резонує з деякими творами мистця, виконаними 

Косаревим в стилістиці модерну 1910-х років. Титанічна постать людини, що зринає 

із безодні, простягає руку в надхмар’я істотам, які злітають над нею на тлі 

космічного пейзажу, де наче відбувається нове творення світу і людини. У 

композиції з усією свіжістю погляду, притаманному новій генерації, втілилося 

прагнення нового осмислення життя, часу, історії. Тут сфокусовано момент істини, 

прозрівання того лімінарного часу, коли надприродні сили відповідають на поклик 

людини, і, як результат – незбагненний, величний й прекрасний світ, що творить 

людина, і який саме через мистецтво вона може осягнути. Доба модерну відкрила 

дорогу могутнім силам, що знайшли вихід передусім в художній культурі. Панно 

Косарева викликає ремінісценції на тему Мікеланджелового розпису плафону 

Сикстинської капели (зокрема тема сотворіння світу й людини – як діалог). 
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Симптоматично що до сецесійної мови вже у 1920-ті роки звертаються й учні 

Іллі Рєпіна, котрі працюють на той час у Харкові. Це насамперед Антон Комашка і 

Семен Прохоров. Позначена архаїчною стилістикою низка жіночих портретів 

Антона Комашки справляє враження передовсім саме тим, що образи (ніби у 

позачассі) наближені до грецької пластики, ренесансних взірців або ікономалярства. 

Оповиті примарним серпанком, вони милують око дивовижним колоритом, 

містичним забарвленням (рис.2.92-96).  

Мовою алегорій послуговується у своїх картинах кінця 1910-початку 1920-х 

років Семен Прохоров. Його поліптих на тему «чотири сезони» (надзвичайно 

популярну за часів модерну), розгорнутий у традиційній для стилю декоративній 

площині (рис.2.97). Вбраний у дещо архаїчний оклад, він справляє дивовижне 

враження. Композиції змонтовані на дерев’яній панелі з арочними віконцями, у яких 

репрезентовані чотири алегоричні фігури: Весна, Літо, Осінь і Зима. Попри те, що 

ця чотиричастинна композиція «Пори року» (виконана архаїчною технікою 

темпери) датується 1923 роком, але – в ній годі шукати ознак тої бурхливої доби. 

Такою ж іконописною технікою вирізняються і його «Жниці» (1922-1923). У цій 

багатофігурній композиції українські дівчата, вбрані у яскраві національні строї, 

подані з нижньої перспективи, як язичницькі богині. Підсвідомо російський 

художник Прохоров розширює знакову природу орнаментального багатства 

українського костюму. Трохи притлумлюючи об’ємність, він створює ідеальну 

площину для увиразнення орнаменту у всій сукупності його елементів, любовно 

подаючи декоративне багатство, зокрема плахти, вишиванок. Не забуваймо, що 

росіянин Прохоров відкриваючи для себе красу українського мистецтва, втіленого у 

національному вбранні, сприймав його як екзотичне явище, але як художник 

відповідно оцінював унікальність усієї палітри виразності і навіть дещо 

монументалізував образи (рис.2.98-99).  

 Сучасники не розуміли пасеїзму Прохорова і схильності до традиційної мови. 

І якщо Ю. Шевельов стримано відзначав його «дещо орнаменталізований реалізм» 
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[558], а І. Врона називав стилізатором декоративного нахилу, то Холостенко в статті 

з войовничою назвою «На фронті ІЗО» без найменших вагань зараховує «сусального 

Прохорова» [70, с.26] до «занепадницького» мистецтва [539, с.166]. 

 Причини ігнорації естетики модерну полягають у тому, що ресурс оновлення 

в харківській художній культурі не був уповні своєчасно використаний. Правда, 

пролонгація модернового процесу актуалізована на іншому рівні у 1920-ті роки, але 

вже у річищі конструктивізму. На жаль, на перешкоді до його активної реалізації 

стали трагічні регресивні процеси 1930-х років. 

2.3. «Блакитна лілія» і моделі художньої богеми в культурі Харкова 

У той час, як настрої модерну й декадансу пронизували атмосферу провідних 

художніх центрів України, впливаючи на загальне світосприйняття, харківська 

студія «Блакитна лілія», очолювана Євгенієм Агафоновим, була вмістилищем 

багатющих новітніх тенденцій. Цього художника, до якого тягнулися молоді мистці 

Харкова, сучасники згадували як гарну, тонкої душі людину. Так, Б. В. Косарев (за 

свідченням В. Яськова) пояснює згадування К.М. Синяковою Агафонова в спогадах 

тим, що він був «дуже гарний собою: високий, вродливий <…>, вдягав якийсь 

чудовий берет<…>. У цілому – красень, і бував у Синякових дуже часто, тому й 

запам'ятався» [591, с.192]. В його студії виникло унікальне об’єднання, – «Блакитна 

лілія» (1907–1911) (рис. 2.100-102). Склад агафоновського гуртка був доволі 

строкатим. Його відвідували Божидар (Богдан Гордєєв) і Дмитро Богдан Гордєєв 

(рис. 2.103-104), Василь Пічета, Василь Третьяков, Павло Оболєнцев, Олексій 

Рибников, Марія Синякова. Рія (як називали Марію) та її сестри відігравали помітну 

роль у становленні творчої особистості Єрмілова, прилучивши його до 

краснополянського товариства поетів та художників. Серед завсідників та гостей 

були Микола Асєєв, Велемир Хлєбников, Борис Пастернак, Божидар, Григорій 

Пєтников та ін. За свідченням Ганни Заварової, Єрмілов зберігав у пам'яті першу 

зустріч з Марією (дівчина у темній сукні з букетиком фіалок у руках) [авт.архів].  
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Учнів вабив «дух студії» Агафонова. У спогадах та листах вони часто 

згадували часи, коли «перебували в оточенні “Блакитних лілій” і “Будяків”, <...> у 

милому оточенні чарівних подруг (маю на увазі Лідочку Ге<рти>к й сузір'я 

Синякових) та інших осіб “чоловічої статі”, як Ф.І. Шміт, Є. А. Агафонов тощо 

<…>» [659]. У мемуарній замітці Лариси Гатової (рис. 2. 105) студія постає в 

меланхолійних настроях модерну: «Високі строгі стіни... Картини, безкінечні 

картини. Дві лампи приємним рівним світлом освітлюють її. Ось двері 

відчиняються, і в студію заходить маестро – високий, стрункий чоловік у береті. Він 

ходить по кімнаті. Розставляє мольберти та лави навколо підвищення для натурника. 

Тихо-тихо в студії. Зрідка лунають кроки маестро і стукіт відсунутих мольбертів. А 

там надворі йде сніг. Але ось минає трохи часу, і двері вже, як паща, рідко 

зачиняються. Народ входить безперервно. Ось і натурниця. Вона зникає на мить за 

ширмочкою і через чверть години виходить оголена. Маестро вказує їй позу, і <...> 

все стихає. Зрідка хтось скаже кілька слів. Чути шурхіт паперу, звуки застругування 

олівця і зрідка кроки маестро, який  підходить до когось, щоб перевірити його <...>» 

[644].  

Прикметно, що єдиною персоніфікованою фігурою цього опису є не хто 

інший, як поет Божидар (Богдан Гордєєв), який відвідував студію Агафонова разом 

зі своїм братом Дмитром (згодом мистецтвознавцем), товаришем Єрмілова. 

Називаючи Божидара його домашнім іменем Даня, Лариса Гатова ніби користається 

своєрідним кодом, зрозумілим лише для втаємничених, пов'язаних сумною пам'яттю 

про трагічну смерть одного з найяскравіших представників харківської культурної 

сцени. Бував у студії і Єрмілов (рис. 2.108). Його манеру цих років Гордєєв 

характеризує, як «кроки Родена – однією лінією робити фігуру» [646].  

За цим локальним культом стоїть притаманне стилеві модерн вивищування як 

мистецтва, так і ролі художника. Передусім йдеться про керівника студії – Євгенія 

Агафонова, котрий установив певні імперативи, правила для творчої групи, 

заснувавши ту атмосферу, що вирізняла «Блакитну лілію» з-поміж інших студій. 
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Природно, тут панували й закони богеми, що їх культивували в епоху модерну. У 

спогадах студійців Агафонов постає як надзвичайна, можна сказати, унікальна 

людина. Учні незмінно називали його «маестро», що виказувало не тільки 

винятковий пієтет до персони художника, але й певні риси дендизму, який, був 

притаманний як самому Агафонову, так і студії. Споглядаючи  його 

імпресіоністичний живопис, – можна знайти ще певні прояви модерну: побляклі, 

м’які тони, дещо змазані, пливкі форми.  

Що було прикметним для «Блакитної лілії»? Тут панував особливий культ 

жінки, він позначився і в ставленні  до студійок. І в першу чергу – до Марії 

Синякової, що її образ був критерієм краси, але й особливого стилю. У спогадах про 

сестер Синякових сучасники відзначали, що вони були схильні дещо епатувати 

публіку, зокрема екстравагантним одягом (Б.Косарев згадує їх дивовижні чорні 

пальто і чорні шапочки) [591, с.192].  Тут потрібно взяти до уваги тодішню 

атмосферу з присмаком декадансу. Ось як згадує Марію Гордєєв: «У Мані був 

майже іконописний лик, але <…>, не нестеровський, скорше дещо 

старообрядницький: зачіска на вуха, зібране волосся. Інколи вона ходила в шалі на 

зразок Фльонушки («В лісах» Мельникова-Печерського)» [591, с.13]. Про неї також 

згадують Єрмілов і Косарев. Цікаві з цього погляду гедоністичні літературні 

портрети Оболєнцева (див. далі спогади про Зою Гільдебрандт). Тут навіть 

помічаємо певний присмак інфернальності у трактуванні жіночих образів, його 

оповивали легенди що супроводжували буття «Блакитної лілії», власне, усього кола. 

Воно складалося не тільки зі студійців, а й із натурниць, кожна мала свою таємничу 

історію, своє місце в колі «Блакитної лілії».  

Дмитро Гордєєв розказував легенду про Марусю Денисенко (рис. 2.106), 

дівчину, що сходила з агафоновського портрета в місячну ніч. Цей таємничий 

портрет висів при вході в студію. «Одного разу Є[вгеній] О[лександрович], 

повернувшись вночі з гостей (мабуть, після доброї вечері – натяк на мотивації ілюзії 

– Т.П.), побачив тую Марусю, як вона розгулювала при місячнім сяйві по студії й 
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роздивлялася його роботи. Коли він її покликав – вона щезла» [685]. Дива, що 

коїлися з цим портретом, Гордєєв пояснював особливою таїною його написання. Річ 

у тім, що під час сеансу портретування Агафонов цілував дівчину в губи, доки не 

з’являвся потрібний вираз на обличчі. Ця історія, ілюструючи богемне життя студії, 

підкреслює домінування певного мета-образу, характерного для часів модерну і 

декадансу – як неодмінно еротично забарвленого. Портрет Марусі Денисенко у 

виконанні Євгена Агафонова дійшов до нас лише в чорно-білому знімку, і на жаль, 

не передає того магічного чару, котрий засвідчили сучасники його створення в 

студії «Блакитна лілія».  

Тогочасні настрої студії були позначені не лише гедонізмом, але й 

хворобливою чуттєвістю, драматизмом сприйняття життя. Світоглядна криза, яка 

охопила світ, з особливим трагізмом відгукнулася на долі поета і художника 

переживав поета і художника, Божидара. Лист від 17 липня 1913 року, відправлений 

ним Марії Синяковій, розкриває всю глибину цієї кризи (див. додаток В). 

 «Блакитна лілія» з-поміж інших, суто навчальних студій Харкова, виділялася 

ще й виразними літературними обдаруваннями. По-перше, студію відвідували 

літературно обдаровані люди. Вірші писали Божидар, Пічета,Третьяков, прозу – 

Кузьма Сторожниченко. Спадщину студії складають кілька літературно-художніх 

альманахів, про які довідуємося з листування Гордєєва і Оболєнцева. Більш відомий 

альманах «Блакитна лілія» (зберігається в ЦДАМЛМУ). Про нього уперше згадує в 

своїй монографії «На пути обновления» Л.Савицька [424]. Втім автором цих рядків 

в  архіві Дмитра Гордєєва знайдено рукописний альманах «Начерки» (1908) [683], 

який можна ідентифікувати з «Блакитною лілією» (рис. 2.111-112). Зміст альманаху 

становлять вірші і новели, проілюстровані модерною графікою. З-поміж безіменних 

творів, або підписаних криптограмами, зустрічається вірш В. Пічети. Певна річ, це 

був рівень початківців, де переважали тиражовані літературні образи, вони вже 

проілюстровані свіжо й талановито. 
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Однак саме альманах «Блакитна лілія» став справжнім маніфестом 

об’єднання. З листування Дмитра Гордєєва з Павлом Оболєнцевим (рис.2.113) 

дізнаємося, що студійці готували і наступні випуски, проте їх не вдалося здійснити з 

цілого ряду причин. У листах Гордєєва фігурують ілюстрації, помічені шифром, що 

їх можна віднести до одного з таких запланованих альбомів. 

Поєднання художнього хисту з інтелектуальним потенціалом пояснює 

дбайливий підхід навіть до дрібниць, які не залишалися поза увагою, як-от 

розроблена для студії печатка-марка. Тут відчувається вплив графічної культури 

журналів «Світ мистецтва», «Аполлон» та ін. З архівних матеріалів випливає, що 

ескіз марки об'єднання «Блакитна лілія» орієнтовно в 1909-1910 роках розробив 

Олексій Рибников (приймали участь також Божидар і Дмитро Гордєєв). 

Студієць Олексій Рибников (1887-1949) заслуговує окремої уваги. 1910 року 

він перебрався до Москви, де продовжив навчання живопису – вже в Михайла 

Ларіонова, котрий симпатизував художнику і навіть подарував йому одну зі своїх 

картин. Тодішні твори молодого художника виказують вплив кубофутуризму, а 

також «променізму» його вчителя Ларіонова. Характерним для цього періоду є 

«Автопортрет» Рибникова (рис. 2.116), з активною живописною фактурою, 

яскравою колористикою. У 1918 році картину «Полотер» з його персональної 

виставки придбала Третьяковська галерея. У подальшому художник обрав для себе 

графіку, переважно книжкову ілюстрацію [8]. 

Згодом Олексій Рибников успішно займався реставрацією картин. З кінця 1918 

року Рибников працював у Колегії в справах музеїв і охорони пам’яток мистецтва та 

старовини при Наркомпросі, був заступником завідуючого підвідділу охорони 

пам’яток мистецтва і старовини у провінції, займаючись евакуацією художніх 

скарбів провінційних садиб [8]. Він брав активну участь у створенні при 

Третьяковській галереї (у травні 1919 року) реставраційної майстерні, якою керував 

упродовж 30 років, одночасно викладаючи у Художньому інституті імені 

В.І. Сурикова. Рибников розробив власний метод фактурної фотозйомки для 
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експертизи і атрибуції картин, що ним музейники й реставратори користуються і 

сьогодні. 1929 року його стаття «Фактура класичної картини» вийшла друком у 

французькому журналі «Cahiers d’Art», а у 1933 році художник переклав з власними 

коментарями класичні тексти з техніки малярства, як-от «Трактат про живопис» 

Ченніно Ченніні і «Історія розвитку техніки олійного живопису» Е.Бернара. Вони 

вражають за мистецтвознавчою компетенцією і тим впливом та значенням, що 

справили на  професійну художню сферу. 

Видані ним наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років друковані праці: 

«Фактура класичної картини» (1927) та «Техніка олійного живопису» (1933) – 

засвідчують високий рівень живописної підготовки, котрий давала студія Євгена 

Агафонова (рис. 2.117-118). Наприкінці 1950-х років Д. Гордєєв ініціював 

листування з Рибниковим, котре, правда, тривало недовго [646].  

Та, мабуть, найприкметнішою постаттю студії був Дмитро Гордєєв, в 

майбутньому відомий мистецтвознавець, культуролог, філолог і художник. 

Принципи й естетичні погляди харківської студії, до яких він долучився з усією 

палкістю молодих літ, Гордєєв  переніс до Тифліса, куди переїхав у 1918 р. Молодий 

художник брав активну участь у художньому і літературному житті міста, зокрема 

був причетний до тифліської групи футуристів «41°». А на той час це був Тифліс 

футуристичних уподобань Маяковського, Бурлюка, Каменського. В огляді 

мистецьких подій у місцевих виданнях «Фенікс» і «Куранти» (рис. 2.120-123) 

йдеться про художнє та літературне життя «Фантастичного кабачка» (у назві 

вчувається відлуння кабачка «футуристичного»), відроджене при літературному 

гуртку редакції журналу «Фенікс». У рамках читань «Футурвсеучбища» тут читали 

лекції: Ілля Зданевич («Заумна поезія та поезія взагалі», «Інтернаціонал і 

національне мистецтво», «Про живописний футуризм», «Про італійський 

футуризм», «Лорнет Доді Бурлюка»), О.Кручоних «Слово як таке», «Про безумство 

в мистецтві») та ін. 
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Крім цього гуртка, що нагадував затишний мистецький клуб, у художніх 

хроніках Тифліса згадується організація «Академії мистецтв», де передбачалася 

«кабінетна робота членів Академії в галузі теорії, історії культури поетичної мови, 

вірша, художньої прози та живопису, а також низка публічних лекцій та практичних 

занять». На початку 1919 року критики пишуть про творчі об’єднання, які вже 

розпалися (в 1918 р.): товариства «Артист», «Павиний хвіст», і про новостворені: 

«Корабель аргонавтів» і Художньо-артистичний гурток М. Мінкевич, де 

влаштовувалися «сімейні художні вечори» в залах Артистичного товариства і 

Тифліського гуртка. Гурток ставив невеликі п'єси, мініатюри зі співом і танцями, 

виконувалися інсценізовані романси, характерні сценки, уривки з оперет, імітації та 

ін. «Художній пульс Тифліса, – підсумовує автор, – «бився гарячково і нервово, в 

такт сучасному життю» [22, с.28]. Все це дуже нагадує Харків початку 1910-х років.  

Напрямок же студії «Блакитна лілія», де «займалися олією, пастеллю, 

аквареллю» (працюючи на самозагрунтованих полотнах), Дмитро Гордєєв визначав, 

як «поєднання «Світу мистецтва» з «Золотим руном», вказуючи на «вплив 

французького (а не німецького) модернізму» [644]. Художники, які були взірцями 

для «Блакитної лілії» – то були француз Валлотон і англієць Бердслей. За словами 

студійців, у їхньому обігу побутували листівки з творами Агафонова. Гордєєв 

уточнює, що студія не видавала листівок, що це була ініціатива самого автора, який 

і продавав їх. Водночас необхідність така у студійців очевидно була. Борис Руднєв 

також робив знімки з робіт Агафонова й продавав репродукційні фотовідбитки на 

листівках з емульсією. Гордєєв пише, що в нього збереглося близько 6 таких 

листівок-відбитків, а негативи залишилися в Б. К. Руднєва [646]. Таке повідомлення 

свідчить про існування певного «культу» Агафонова-художника, що побутував 

серед його учнів.  

Водночас варто зазначити, що художники студії «Блакитної лілії» особливо 

захоплювалися характерною для стильової царини модерну графікою, витонченою й 

рафінованою (рис. 2.136-138). Химерні арабески створювали своєрідний 
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декоративний рівень зображення. Вишукані фантазії Ф.Надєждіна в естетиці чорно-

білого виділяються на тлі інших своїм сильним контрастом, у них відчувається 

наслідування Бердслея. Містичного шарму noir et blanс не уникла і Марія Синякова 

(рис. 2.135-138). Гордєєв виокремлював вплив Бердслея на усе коло «Блакитної 

лілії». В цьому контексті він  згадує і про Синякову, її захоплення англійським 

майстром як етап її творчого розвитку. «Рія (Марія Михайлівна) Синякова показала 

себе талановитою художницею, яка перебуває у невпинному пошуку, в першу чергу 

рисувальницею. Почавши з модерністичних наслідувань Бердслея, вона, довго й 

уперто працюючи над рисунком з натури, пройшла захоплення низкою напрямів, з 

арсеналу як старовинного, так і новітнього малярства» [649]. Гордєєв також 

прояснює ту плутанину, з якою й сьогодні зустрічаємося щодо Василя Пічети (рис. 

2.137). Він був юристом (істориком же, до того ж член-кором Академії наук, був 

його рідний брат, – за свідченням  Гордєєва), та на жаль «захопився наприкінці 

життя наркотиками й помер рано (в перші роки революції?)» [648].   

Одночасно зі студією з ініціативи Є. Агафонова було засновано театр-кабаре 

«Блакитне око» (1909–1911). Перший спектакль «Блакитного ока» був витриманий у 

чорно-золотих тонах (інтер'єр, панно, картини, костюми). Він називався «Вечір 

осені» й, відповідно до смаків модерну, захоплював поєднанням «затишку й тихого 

смутку». Критик місцевої газети «Південний край» виділяв панно художників 

Є. Агафонова й М. Федорова, «матове світло» в «загальній картині осені». Він також 

відзначив вихід «малявінської баби» [529]. Останній номер, навіяний картиною 

художника Ф. Малявіна, взяли з репертуару московського кабаре «Летюча миша» 

(на що звернула увагу Ю. Полякова) [390]. Зауважимо тут обов'язкову для театрів 

малої сцени, до яких належало і «Блакитне око», апеляцію до персонажів комедії 

дель арте. У репертуарі театру була «Незнайомка» Олександра Блока, п'єса Артура 

Шніцлера «П'єро» і Едмона Ростана – «П'єро, який сміється, та П'єро, який плаче». 

Володимир Мілашевський, котрий прибув до Харкова на початку 1910-х, яскраво 

описав це явище: «Новий театр, де йдуть п'єси в лілових, як тоді казали, 
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декадентських тонах. П'єси Пшибишевського. На сходах панно художника 

Агафонова. Інфернальні дівчата в гіллі небачених дерев – щось сіро-бузкове, 

примарно-смарагдове, ледь-ледь відчутне і ледь вловне – аж ніяк не як у Перова, де 

все можна схопити пальцями і навіть занозити їх або забруднити ваксою чобота. Тут 

усе, усе – мрія! Неначе Борисов-Мусатов, чи Врубель, або англійські прерафаеліти. 

От так Агафонов!» [236, с.44]. 

Учні Євгенія Агафонова розповідають про костюмовані портрети («Портрет 

Зої в костюмі П'єро»), про панно з персонажами італійської комедії в кабаре 

«Блакитне око». <…> «Шкода, що загинув портрет-панно Комісаржевської, – пише 

Оболєнцев Д. Гордєєву, – поетичний портрет і у барвах чудовий, доколінний, у білій 

(чи кремовій) блузці, у темній спідниці на червоно-брунатному тлі». Далі він згадує 

історію про те, як театр «Блакитне око» був на гастролях, й у них «пропав (чи 

пропили) вагон із декораціями й реквізитом. Там були і портрет Комісаржевської, і 

малюнки-шаржі маестро на артистів «Блакитного ока» [686]. Портрет 

В. Комісаржевської, напевно, писався за однією з тих чудових фотографій Олексія 

Іваницького, що він зробив під час її гастролей у Харкові, і які набули дуже 

великого розголосу. 

Студійці брали активну участь у богемному бутті театру. Сестри Синякови 

виступали в концертній програмі: Зінаїда співала, а Оксана й Надія акомпанували в 

першому відділенні концерту 25 квітня 1910 року [343]. Того ж 1910 року тут 

відбулися надзвичайно важливі для місцевого художнього кола публічні лекції про 

Клода Моне й Огюста Родена (Я. Циперович), крім того, С. Городецький прочитав 

лекцію «Апостоли сну й смерті» [424, с. 425-426]. Лекція Циперовича про 

імпресіонізм (К. Моне) Василю Єрмілову запам'яталася. Вона стала вирішальною у 

творчому визначенні і для всього агафоновського гуртка. 

Цей ранній період творчого шляху Василя Єрмілова  ілюструє низка світлин, 

що репрезентують юного Василя Єрмілова часів «Блакитної лілії» й «Будяка». На 

деяких фотографіях в об’єктив дивиться ніжний «П’єро», ніби спростовуючи 
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сформований (уже згодом) образ. Чимало знімків з різних зібрань послідовно 

формують дещо незвичайний образ мистця, вдягнутого в берет і прикрашеного 

пишним бантом. Зіновій Фогель, особисто знайомий з художником, підкреслював, 

що кожна річ, якою він користувався, мала на собі виразний відбиток його персони, 

«його філософії життя і мистецтва» [525, с. 7]. 

Можливо, це було даниною українському декадансу, коли, за виразом Р. 

Ткаченка, «поезію репрезентували півтораметровий бант краватки і довге волосся 

М. Вороного» [499, с. 425-426]. Та не можемо, однак, ігнорувати і впливу 

професійних канонів – з її атрибутами. Водночас тут відчувається і влада певної 

міфологеми, влада театру. Пошуки джерела цього впливу приводять до двох 

художників, що центрували мистецький простір Харкова, захоплюючись (у дусі 

свого часу), театром. Василь Єрмілов пройшов навчання в обох. 

Цікаво згадати й історію славнозвісної краватки Маяковського, як він розказує 

її у своїй автобіографії: «Випробуваний спосіб – прикраситися краваткою. Грошей 

Немає. Узяв у сестри шматок жовтої стрічки. Обв’язався. Фурор. Вочевидь, 

збільшуєш краватку – збільшується фурор. А оскільки розміри краваток обмежені, я 

пішов на хитрість: зробив краваткову сорочку і сорочкову краватку. Враження 

надзвичайне» [232, с.34]. 

Спрямування до нових обріїв мистецтва згуртувало у Харкові художників 

різних напрямів у виставкове об’єднання «Кільце», що виступило в осінній 

виставковий сезон 1911 року. Лідерами були очільники новітніх студій, як-от 

Є. Агафонов, М. Грот, Е. Штейнберг, М.Федоров (ри.2.134), які разом зі своїми 

вихованцями продемонстрували компромісне засвоєння західних тенденцій 

(здебільшого постімпресіоністичного зразку) і ще актуальних для певної частини 

художників уроків стилізації в дусі «Світу мистецтв». В експозиції було полотно 

Агафонова «Дівчата», яке вирізнялося монументальною подачею українських дівчат 

в національному вбранні. Наступний осінній сезон відзначився другою виставкою 

«Кільця» (рис.2.139–140), де ця тема була продовжена Агафоновим в картині, 
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декоративна розробка якої особливо була акцентованою в костюмах. Домінування 

цих образів на виставках 1911-1912 років Л. Савицька підсумовує наступним чином: 

«Поруч із роботами О. Мурашка, Ф. Кричевського, І. Труша селянські образи 

Агафонова демонструють складання і розвиток в мистецтві 1910-х років нового 

погляду на народне життя» [424, с. 296]. Участь у харківській виставці «московських 

сезаністів» – представників об’єднання «Бубновий валет» – поляризувало художню 

ситуацію в Харкові і викликало певне перегрупування сил, що найбільше вплинуло 

на генерацію молодих мистців. 

 Десь у 1913 році місце «Блакитної лілії» заступає студія «Будяк» (рис. 2.124-

133). Рослинна семантика в назві «Блакитної лілії», що йде від модерну, дещо 

гротескно загострилася в «Будяку» (про це свідчать і марки об'єднань) – 

спадкоємиці студії і водночас групи Євгенія Агафонова, котрий уже захопився 

імпресіоністами та їхніми послідовниками, зокрема Сезанном. «Будяк» відвідували 

переважно ті ж таки учні Агафонова. Дмитро Гордєєв, наприклад, уточнює, що 

Марія Синякова малювала в студії лише двічі. Про Єрмілова повідомляє, що в 1913 

році він готував там за начерками Костянтина Жукова  (автора архітектурного 

вирішення фасадів Харківського художнього училища в Українському стилі) ескізи 

в натуральну величину майолікових панно [645]. Ці живописні панно якийсь час 

були розміщені на фасаді безпосередньо під майоліковими, це видно на старих 

світлинах. За свідченням сучасників, Жуков зробив лише загальні начерки, тоді як 

Єрмілов розробляв їх у деталях. Виконані в майоліці, вони й сьогодні прикрашають 

фасад головного корпусу Харківської державної академії дизайну й мистецтв, що 

постала на базі художнього училища До речі, блакитну квітку «новітнього 

романтизму» – модерну – можна побачити в декорі цих панно. О. Лейбфрейд 

розповідає (зі слів учня Б. Косарева, В. Константинова) таке: «Ескізний начерк двох 

панно на північному фасаді будівлі був намічений умовно в проекті, виконаному 

К. Жуковим. Намічені були кольорові стрічки, показані приблизно. Ескізи панно 

були розроблені В. Єрміловим у натуральну величину в кольорі і поміщені на фасад 
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для оцінки. Жуков їх схвалив і попросив продовжити роботу, але з посиленням 

колірного рішення, бо воно в умовах природного освітлення видалося млявим. Після 

цього були виконані картони у натуральну величину з барвами належної яскравості і 

насиченості, на підставі яких і були виготовлені полив’яні керамічні плитки, з яких 

змонтували панно, що збереглися до теперішнього часу». О. Лейбфрейд додає: 

«Керамічні плитки виготовлялися на Полтавщині (ймовірно, у Диканьці). Надалі під 

панно розмістили ще по одному, доповнюючи їх, але виконані фарбами на 

підрамниках<…> При останньому ремонті будівлі їх прибрали, і доля їх мені 

невідома» [591, с.192].  

Низка світлин з ЦДАМЛМУ (рис. 2.139-140) ідентифікується з цим періодом 

Одна з фотографій ілюструє будні студії «Будяк» (рис. 2.132). Студійці пишуть 

натуру. У глибині, праворуч від мольберта – Є. Агафонов і його учні Д. Гордєєв, 

С. Полєвой, С. Щербаков. На подіумі стоїть оголена натурниця. Тут же скраєчку 

сидить із напівзаплющеними очима дівчина. Мабуть, саме про неї пише 

П. Оболєнцев у листі до Д. Гордєєва: «Дуже прошу, чи не трапиться в альбомах 

портрет або натура Зої (на знімку в студії «Будяк» вона сидить у центрі, прикривши 

очі). Мені вона дуже дорога за спогадами. Є.А. [Євгеній Андрійович Агафонов. – 

Т.П.] писав її портрет олією, можливо, є і олівцем та ін.» [686]. Отже, ця ж сама 

дівчина зображена на «Портреті Зої в костюмі П’єро», про який згадує Оболєнцев. В 

іншому листі він дає її розгорнутий портрет: «Портрет Льолі Рождественської я від 

вас не отримував. Я був добре знайомий з нею, її братом Миколою і подругою по 

музичному училищу Зоєю Гільдебрандт (тоненька, струнка, дуже жвава, доволі 

гарненька брюнетка французистого типу – ми її в компанії називали Зоя Андре). 

<…> Із вашого альбому мені хотілося б мати знімки маестро – все найцікавіше 

(особливо, якщо можна простежити зміни в манері). З оточення – хоч по 1–2 речі 

ваших, Кузьми [Сторожниченко. – Т. П.] і одну Пічети. Особливо було б цікаво 

<…>, якби малюнки різних авторів були з однієї й тієї ж натури, – простежити 

різницю в трактуванні ліній, форм. Але пам’ятаєте, Борис Кузьмич [Б. К. Руднєв – 
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Т.П.], який фотографував не тільки картини й малюнки Є. А., але також декого зі 

студійців і натурниць. <…> Він показував мені фото оголеної Зої, <…> мені не 

сподобалося, що вона в черевиках на високих підборах, а не босоніж (він пояснював 

це тим, що в жінок переважно бувають на ногах мозолі, тому він їх фотографує у 

взутті або чимось прикривши ступні ніг (див. фото в студії «Будяк»)» [687]. Тут 

проходить цікава межа, що розділяє дві епохи. Культ витонченої краси, 

притаманний модерну, уникає виносити на око якусь тілесну ваду, як-от банальні 

мозолі. Порівняймо з суто протилежним підходом в авангардному мистецтві 

(скажімо роботу Малевича «Мозольний оператор у лазні» (бл.1911-1912, Стеделик 

музеум, Амстердам).  

Театралізація охоплює коло художників, що згуртувалися біля Агафонова. 

Вже набагато пізніше, згадуючи ті роки, вони осмислюють уроки свого вчителя, 

розмірковують про театральні маски, що прикрашають знаковий автопортрет, де він 

зобразив себе в береті і з палітрою в руках. Маски, як міркував пізніше 

П.Оболєнцев, – «зображені не випадково й, вочевидь, відображають його 

переживання» [686]. Слід сказати, що на схилі віку, учні такої неординарної 

особистості, як Євгеній Андрійович, шанобливо згадували роки, коли творили поряд 

із «маестро». У листуванні Дмитра Гордєєва й Павла Оболєнцева, який працював у 

1963 році над біографією Агафонова, дуже пієтетно згадується образ учителя. Але 

не тільки студійці згадували повсякчас «приємне, рівне світло» ламп у «високих 

строгих стінах». Євгеній Агафонов теж пам'ятав свій гурток. Невдовзі після від'їзду 

до Москви (1912) він писав: «Ходжу по салонах – згадую «Будяк», по театрах – 

згадую «Блакитне око» <...>. Тут тільки життя міста й людей хороше, а такого місця, 

як «Будяк», – немає» [639].  

2.4. Студії та студіювання новітніх художніх течій у Харкові 

Важливим центром тяжіння художньої молоді в Харкові була в 1900-ті рр. 

студія Олексія Грота (учень А. Матісса) і Едуарда Штейнберга (вчився у В. Сєрова й 

К. Коровіна в Москві, і Ш. Холлоші – в Мюнхені), де в 1910–1911, а потім у 1913-му 
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р. з'являється В.Єрмілов. Володимир Мілашевський залишив яскраві спогади про 

майстерню, на стінах якої висіли роботи П. де Шаванна і В. Сєрова (остання в 

оригіналі), а на столі – «номер “Золотого руна” з висловлюваннями Матісса». У колі 

студійців він познайомився і з мюнхенським виданням книжки Ю. Мейєр-Грефе про 

Сезанна [236, с.45].  

Розглядаючи обох учителів як носіїв відповідно паризької і мюнхенської 

манер, звернімо передусім увагу на постать Штейнберга (рис. 2.141-143). 

Своєрідним харківським сплавом майстрового (і)-денді постає його портрет у 

спогадах учня, художника й режисера Сергія Юткевича: «Він виглядав 

романтичним “маестро” – чорна оксамитова куртка, чорне довге волосся, борідка-

еспаньйолка, вуси піками. Але був він справжнім майстровим, любив живопис 

темперою і примушував учнів самих готувати собі фарбу. Ми терли темперу на 

жовтках, замурзуючись із голови до ніг, але заперечити не сміли. І тільки потім, 

коли ремесло це згодилося на практиці, я зрозумів, що це був не даремно втрачений 

час» [583, с.25]. «Ван-Гог мій Бог», – говорив Штейнберг. Про нього ж, зі слів 

Єрмілова, у цьому колі говорили: «Штейнбер[ж]ок мій божок» [659], вкладаючи 

серйозність у це жартівливе визнання. З його ж слів З. Фогель у своїй монографії 

розповідає: «Штейнберг читав учням, перекладаючи “з аркуша”, видані німецькою 

мовою листи Ван-Гога» [524, с.12].  

Спогади Мілашевського передають передають насичений колорит того часу й 

самого Харкова, з його «культурним повітрям», яке так гостро відчував молодий 

художник. Харків постає перед очима саратовця як місто, де «не було людей у 

чесучевих чумарках», «інтелігентів із довгим волоссям і бородами Чернишевського» 

і «жінок у чорних хусточках з несамовитими обличчями бояринь Морозових» [236, 

с.43]. Іншими словами, тут наголошується на прагненні до європеїзації, що охопило, 

звісно, і художній цех. «Так практикується в Парижі», – пише він про студії Грота й 

Штейнберга: «…два рази на тиждень увечері й у неділю можна було зайти, 

заплатити двадцять п'ять копійок і малювати оголену модель <…>... Можна 
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працювати без обов'язкового педагога. Денні сеанси – живопис. Увечері – тільки 

малюнок» [236, с.44]. 

У нотатках Мілашевського впізнається характерне для багатьох провінційних 

шкіл одночасне засвоювання уроків французького живопису – від імпресіонізму до 

Матісса. Яскраві фарби, якими буяє літературний текст, певною мірою компенсують 

відсутність творів цього періоду. Такою, наприклад, є палітра навчального 

натюрморту: «Темно-лілові сливи, червоні помідори, білий порцеляновий глечик, і 

позаду золотаво-охриста матерія зі складками, як у Сезанна» [236, с.48]. Очевидно, 

що в мемуарах перевага надається Гроту, – Штейнберг згадується мимохідь. 

Напевно, позначалася відсутність «обов'язкового педагога». Утім, це не позбавляє 

права на пієтет, із яким автор пише про «зелені тіні на рожевих грудях», передаючи 

враження від гротівського етюду оголеної моделі: «Які сміливі поєднання!» [236, 

с.47]. Слід завважити, що Грот залишався прихильником французької школи й 

пізніше. Так Л. Троянська розповідає, що в 1963 році, коли вона разом із В. 

Савенковим, учнем Єрмілова (формально його студентом він ніколи не був, але 

знайшов у ньому вчителя й друга), відвідала художника в його будинку в Кочетку, 

де він жив на схилі віку. Той показував їм справжні роботи Матісса.  

Цей ранній період становлення Єрмілова-художника ілюструє серія 

фотографій, зроблених у студії Штейнберга на початку 1910-х рр. Крім самого 

метра, зодягнутого в знамениту оксамитову куртку, на світлині – Єрмілов. Третя 

фігура – Олексій Борисов (рис. 2.142-143, 150). Знімки, зроблені Б. Цибісом, 

показують той живописний напрямок (із його мюнхенськими джерелами), який 

визначав Штейнберг, – забарвлений символізмом та модерном. Уважно 

розглянувши фотографії, ми помічаємо і ключовий образ П’єро, закарбований на 

одному з тих панно (рис. 2.143), які покривають усі поверхні майстерні, включно з 

підлогою. Співприсутність знакового персонажа – лише доказ універсального 

візуального коду, характерного для даного часу, – проте розкриває якусь суттєву 

спорідненість. Досить навести назви робіт із Каталогу першої виставки групи 
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«Спілка семи»: В. Дьяков. Жінка й арлекін; В. Дьяков. Арлекін; М. Калмиков. 

Місячний П’єро; Б. Косарев. Підфарбований Арлекін; Б. Косарев. Арлекін і 

Коломбіна. 

Зауважимо, що це були часи становлення мистця. Набуття професійного 

статусу майстра декоративного живопису, відповідно до статуту художньо-

ремісничої школи, яку він закінчив 1909 року у званні підмайстра, вимагало 

трирічної практики за спеціальністю. Василю Єрмілову (єдиному з випуску) 

пощастило реалізувати це завдання лише в 1914 році. На світлинах із майстерні 

Штейнберга – зразки декоративного живопису, які демонструють практику, що в ній 

сумлінно вдосконалювався Єрмілов.  

Період учнівських пошуків художника розкриває група знімків 1913 року, де, 

окрім Василя Єрмілова, фігурує ще один персонаж (рис. 2.146-149). Об'єднати три 

фотографії, що зберігаються в різних архівах, допомогло колоритне тло з буйним 

рослинним орнаментом, з тих, що так ефектно препарували «бубнововалетівці». На 

той час Єрмілов уже побував у студії «московських сезанністів» І.Машкова й 

П.Кончаловського. До речі, творчий шлях останнього також починався в Харкові. 

На думку Гордєєва, саме дружні зв'язки Агафонова з Кончаловським, вплинули на 

зміну художньої манери метра «Блакитної лілії», як і на захоплення Сезанном. 

У цій серії світлин присутність духу Сезанна досить відчутна. На звороті 

однієї з фотографій (рис.2.146) є автограф, на жаль, ім’я дарувальника не зовсім 

чітке. Але прочитується таке: «Моєму побратиму по Мистецтву Bazil’ю від 

Cezannіста Di[мітрія]» (рис. 2.147). Подібна суміш кирилиці й латиниці – то 

прикметна ознака для періоду європеїзації вітчизняного мистецтва. Не відразу 

вдалося визначити, хто зображений на знімку. Його ім'я підказав О. Парніс – це 

Д.Д. Пещанський, як випливає з напису, зробленого самим В. Єрміловим. Останній 

позначив і рік – 1913. Жартівливо називаючи Василя Єрмілова на французький лад 

Базилем, Пещанський ніби залучає його цим і до «братства» сезанністів. У своїх 

нотатках Д. Гордєєв також підтверджує, що студію Штейнберга на розі вулиць 
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Єпархіальної (нині вул. Артема) і Костомаровської відвідували разом із ним 

«Костенко, Верейський, потім Єрмілов, Бондарович, Горюнова, Пещанський Д. Д.» 

[645].  

У змісті книги Мілашевського «Учора, позавчора…» харківський період 

(1912-1913 рр.) названий так: «Студія Грота й Штейнберга. – Пещанський. – Книга 

про Сезанна. – На виставці передвижників». У всіх згаданих епізодах фігурує 

Пещанський. Зіставимо фотографії з його літературним портретом: «Обличчя 

Раскольникова. Глибокі темні без зіниць очі. Ледь пробивається борідка. Погляд 

вдумливий і приглушено-полум’яний. Він малював наполегливо, ретельно» [236, 

с.45]. У спогадах Мілашевського йому належить ключова роль. Судячи зі світлин, 

він посідає певне місце і в оточенні Єрмілова. Виникає питання: де зроблені знімки? 

Чи не в тій-таки «світлій кімнаті, викроєній з горища» з «видом на дахи» [236, с.45] 

(відповідно до французьких зразків, якими надихався Пещанський)? Можливо, саме 

його приклад підштовхнув Єрмілова згодом на облаштування мансарди (разом із 

Б.Косаревим) в будинку на розі вулиць Свердлова (нині Полтавський шлях) і 

Дмитрівської (рис.2.151-153) 

У мемуарних записах, зроблених зі слів Гордєєва, Пещанський згадується не 

тільки серед відвідувачів студії Штейнберга, а й у такому контексті: «1915. “Зелена 

сова” (рис.2.154). Покровитель студії Дмитро Дмитрович Пещанський і послідовник 

Сезанна. Натюрморти, вимагав матеріал [три останні слова закреслені, – Т.П.]. 

Чернишевська, 39, училися в ХХІ. Кв[артира] Цибіса, Ліновицький (театр. 

архітектор), Рик (скульптор), Бобрицький, Калмиков, Косарев, Міщенко, Цапок, 

Дойніци<н> (Міанкаль) [правильно: Дейніцин]. Тут народилося 7+3. Дві виставки в 

ХХІ» [645]. Ця версія суперечить іншій. В. Яськов, зі слів Б. Косарева, повідомляє, 

що «Спілка семи» по закінченні училища в 1918 році організувала студію на 

Чернишевській, 39, на дверях якої була вивіска – «Зелена сова» [591, с.186]. Але за 

Гордєєвим – навпаки, «Зелена сова» передувала об'єднанню «Спілки семи».  
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Так чи інакше, ця важлива інформація свідчить про назрілу в тодішньому 

Харкові потребу нового об'єднання і проливає світло на витоки кубофутуристичного 

періоду «Спілки семи». Цей пролог прикметний відмовою від рослинного, 

анемічного смаку модерну (неоромантизму з його реінкарнацією «блакитної 

квітки») і переходом від пейзажу до натюрморту, в якому певну роль, як ми бачимо, 

зіграв і колоритний харківський «сезанніст» Дмитро Пещанський.  

У контексті спогадів Мілашевського, що так жваво доносять атмосферу, у якій 

розвивалася рання творчість Єрмілова, згадуються твори Сезанна, Гогена й Ван-

Гога, зокрема його «Нічне кафе». Робота Єрмілова з такою ж назвою з'являється 

пізніше – у 1918 році. 

У 1917 році з’являються перші щеплення новітніх західних течій в скульптурі, 

коли до харківського мистецького кола долучається учениця О. Родена Елеонора 

Блох, чиї імпресіоністичні смаки відчуваються в низці робіт раннього харківського 

періоду. Одним з найбільш видатних її учнів став пізніше М. Лисенко [215]. 

2.5. Художня колонія «садиба Синякових» та авангардні течії мистецтва 

Харкова: експресіонізм та  неопримітивізм 

 Межовою віхою для художнього життя Харкова, для усього мистецького 

світу, як і для всіх людей став початок війни. Перша світова докорінним чином 

змінила все саме тоді, коли кордони стали більш вільними і комунікації з усією 

Європою були налагоджені. Попри те, що футуристи возвеличували гасла війни 

(маючи, щоправда, на увазі архаїчну форму: «удар кулаком»), технократичні сили 

цивілізації невдовзі надали воєнним діям масштабів масового знищення, узвичаївши 

такі поняття, як «гарматне м'ясо», «газова атака», «кулеметна черга». У реальності 

для художників попри заяви і маніфести, війна обернулася тотальним злом. З кола 

італійських мистців загинув один із найобдарованішіх художників – футурист 

Умберто Боччоні. На полях бойових дій опинилися Велемир Хлєбников та Василь 

Єрмілов (котрого було поранено, він отримав Георгіївський хрест). 
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Трагічний ракурс війни найпотужніше відтворили представники 

експресіоністичного напряму в Німеччині. Навіть у зразках анімалістичного жанру 

експресія досягає найвищої потуги. Прикметною є картина Франца Марка (загинув 

у 1916 під Верденом) «Тигр» (1912). Анімалістичний жанр, здається, не знав 

подібної експресії з часів свого виникнення. Насичення образу тварини психічними 

енергіями, наділення її людськими відчуттями – це ті новації, що були принесені у 

жанр мистецтвом експресіонізму. Цей вплив відчутний у творчості харківських 

мистців, що творили в руслі футуризму й експресіонізму. Передусім це 

краснополянський осередок, з його футуристичними уподобаннями. Хлєбников 

переводить «будетлян» «з розряду людей в розряд марсіан». Варто зазначити, бог 

війни згадується не тільки у цій самоідентифікації. У той же час Отто Дікс подає 

свій автопортрет у вигляді Марса (1915), а перед тим у вигляді солдата (1914). 

Войовничі настрої пронизують і Маніфест «Сурма марсіан», який підписали 1916 

року в Красній Поляні В.Хлєбников, М.Синякова, Г.Петников, М.Асєєв, Божидар 

(посмертно). Такі настрої втілюються як есхатологічний мотив війни «винахідників» 

і «накопичувачів» поезій Хлєбникова: «Ми приречені виборювати мірою й часом 

наше право на свободу від брудних звичаїв людей минулих століть» [531, с.258]. 

«Ми, одягнені в плащ тільки перемог, беремося будувати молодий союз із 

вітрилом біля осі часу, попереджаючи заздалегідь, що наш розмір більший за 

Хеопсів, а завдання хоробре, величне й суворе. Ми, суворі теслі, знову кидаємо себе 

й свої імена в клекіт котлів прекрасних завдань. Ми віримо в себе і з обуренням 

відштовхуємо порочні пошепти людей минулого, які мріють дзьобнути нас у п’яту. 

Адже ми боги. Та ми прекрасні в неухильній зраді своєму минулому, щойно воно 

ввійшло у вік перемоги, і в неухильному шалі занесення чергового молота над 

земною кулею, що вже затремтіла від нашого тупоту! Чорні вітрила часу, шуміть!» 

[531, с.258] 

Тема війни своєрідно простежується в образотворчому ряді харківського 

авангардного кола. У цей контекст вписуються твори Марії Синякової, зокрема 



148 

 

«Бомба» (1915) (рис.2.155, 157, 164-165). У творчості мисткині архетипний шар 

прочитується сильно і очевидно, і при усій бурхливій динаміці футуризму 

примітивам Марії Синякової властива усталеність мандали (рис. 2.156-158-161). Ще 

за часів «Блакитної лілії» у гравюрах Синякової (в альманаху, випущеному 

об’єднанням) домінували переважно кілька мотивів, витоки яких знаходимо з-поміж 

найдавніших в образотворчому мистецтві. Ранні композиції мисткині ґрунтуються 

на простих сюжетах, втілених зазвичай у двофігурних композиціях. Асоціації з 

Брейгелевими графічними серіями мабуть цілком слушні. Дмитро Гордєєв, який 

карбував ці гравюри для Синякової (рис. 2.162-167), згадував, що на відміну від 

Є.Агафонова з його прихильністю до франко-італійського мистецтва, «у Рії 

проглядає захоплення нідерландсько-німецьким» [650]. Зазначимо, що інтерес до 

старовинних технік гравюри, передовсім, мідьориту та деревориту, певною мірою 

посилився в експресіоністів. І хоча у ранніх гравюрах Марії Синякової ще не так 

відчувається притаманна німецьким художникам енергія деформацій, Марія 

Синякова «пройшла, – як зауважує Д. Гордєєв, – фази захоплення старовинним та 

новітнішим живописом» [645]. Хоча можна й виокремити у цій низці гравюр 

гротеск як ознаку експресіоністської стилістики. 

Художники-сучасники згадували про вплив німецьких художніх видань, 

зокрема журналів, що їх можна було отримувати на теренах Російської імперії. А 

Синякова (знов-таки зі слів Гордєєва, співучня по студії «Блакитна лілія»), до речі, 

побувала в Німеччині. Гравюри Марії Синякової тяжіють до середньовічних зразків 

календарного пейзажу, де переважала лаконічність символічного висловлення і за 

допомогою одно-двофігурної композиції зображувалося якесь просте зайняття 

відповідно до пір року, що укупі обіймають простий і виважений життєвий плин, 

незмінний у своїй постійності: свята чи будні (рис.2.158-159). Сівба у березні, 

заручини у квітні, травневі зелені свята, косовиця у червні, жнива у липні.  

Відштовхуючись від цієї традиції, Марія Синякова виходить на ще глибший рівень – 

від райського перебування під «деревом життя» до апокаліптичних мотивів, 
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зреалізованих у контексті миру і війни, що запанував у світі (рис.2.168,172). У 

Красній Поляні, де мешкали сестри Синякови (рис.2.169,176), ще не так відчувалося 

відлуння війни, хоча вона вже жорстоко зачепила найближче творче коло. 

Передусім це була втрата поета Божидара. Образ Божидара увійшов в історію 

футуристичного руху в Харкові – зі спогадів про студію «Блакитна лілія» (Д. 

Гордєєв і Л. Гатова), з поезій Хлєбникова, його підпис по смерті внесли під 

маніфест «Сурма марсіан». У віршах Хлєбникова Божидар постає жертвою війни й 

цим поповнює список загиблих з усього мистецького обширу Європи. Його останній 

лист (зі слів О. Парніса, якому Марія довірила свою таємницю), надісланий 7 липня 

1913 з Харкова, вона все життя носила у своїй сумочці. Зміст того листа невідомий, 

але той, що зберігається в РЦГАЛІ (Москва), близький за часом і змістом, вражає 

вишуканими почуттями (див. Додатки). Написаний бездоганним почерком лист є 

літературною пам’яткою. Можна зіставити цей автограф із книгою віршів Божидара 

«Бубон» (її ілюструвала М.Синякова), адже на обкладинці книги відтворено почерк 

поета (рис.2.173-174). (Лист наведено в додатках). 

Футуристичні уподобання харківських мистців значною мірою пов’язані з 

Велемиром Хлєбниковим, котрий був центром тяжіння для всього товариства. 

Слов’янський романтизм краснополянського гуртка органічно вписувався в 

творчість художників харківського авангарду. Це було те, що поєднувало російських 

і українських мистців. Цікаві міркування виникають щодо імені харківського поета 

Божидара. Можливо Богдан Гордєєв узяв це старослов’янське ім’я, наслідуючи 

Хлєбникова, адже той змінив своє ім’я Віктор на Велемир. У це русло природно 

вписуються і художні пріоритети Марії Синякової. У тій естетиці примітиву, що 

вона сповідувала, значна роль належала європейським тенденціям, що панували у 

світовому художньому просторі в 10-ті роки ХХ ст. І безперечно, що саме Гоген, 

Сезанн і Матісс надихали українську мисткиню в її експериментах з брутальною 

формою – як художнім прийомом. Характерно, що ще 1910 року на сторінках 
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популярного з-поміж харків’ян журналу «Аполлон» Сергій Маковський звернув 

увагу на очевидні зміни у трактуванні жіночого тіла у мистецтві.  

Аналізуючи «жінок» Гогена («вони мальовничі, але не підкоряються законам 

тілесності»), натурниць Сезанна, з їх перебільшеними аномаліями, та їх наступника 

Матісса, він зазначає, що художник «деформує природу, свідомо перетворюючи по-

своєму творіння Боже <...>, що має діяти на глядача яскраво, грубо, лапідарно, щоб 

уже в його уяві набути пластичної й барвної гармонії». Далі Маковський торкається 

найважливішої проблеми начебто зі слів самого майстра, з яким він натоді мав 

розмову в Парижі. Це – наслідування Матісса в Росії малодосвідченими 

«учнями»,<...> що не тільки не вистраждали складних проблем сучасного малярства, 

але наївно впевнені в тому, що істина кимось-то до них відкрита. <...> демократичне 

варварство хоче швидких і сильних відчуттів для ока, пересиченого калейдоскопом 

сучасного Міста» [222, c. 26-27]. Найбільшим апологетом Матісса у Харкові був 

О.Грот, але відвідування його студії М.Синяковою не підтверджене. 

У примітивах Марії Синякової, певна річ, відчутні німецькі й французькі 

впливи, що спрямовували її у цей бік, але є суттєва відмінність у враженнях, що 

вони справляли на глядача своєю оригінальною і неповторною суттю (рис.2.176). 

Виразність робіт Марії Синякової засновувалась на витоках народного мистецтва, 

яке вона всотала на теренах України, зокрема слобідського краю. І саме її впливи на 

мистців Харкова, зокрема зі «Спілки семи» й усього авангардного кола, що 

оберталося навколо цього об’єднання, простежуємо наприкінці 1910-х і навіть у 

1920-х роках, коли Марія Синякова покинула харківське середовище й 

облаштувалася у Москві. Про винятковість впливу творчості мисткині, що надихала 

тодішнє художнє оточення, свідчили у своїх спогадах і В.Єрмілов, і Б.Косарев.  

Висновки до розділу 

В образотворчому мистецтві Харкова на зламі ХІХ–ХХ ст., позначеному 

спрямуванням на європеїзацію, – визначення провінційного топосу відкриває список 



151 

 

тем кризового усвідомлення асиметрії буття, важливого щодо зародження 

авангардного дискурсу надалі. Харківські майстри пейзажу поєднують захоплення 

новітніми тенденціями (модерн, імпресіонізм, набіди) з інтересом до світлопису, 

який перебирає на себе роль регулювальної міметичної системи. Висвітлено (як 

апологію міської культури) «інтимізм» в інтер’єрному жанрі харківських мистців 

кін. ХІХ–поч. ХХ ст. Становлення модерну та «українського архітектурного стилю» 

в Слобідській Україні» простежується як певна естетична революція, яка відкривала 

простір для розробки модерних архітектурних втілень у контурах національного 

образу. Розглядається поява художніх осередків, де впроваджувалася нова концепція 

мистецтва, зокрема таких, як «Блакитна лілія» Є. Агафонова, що, поєднавши 

образотворче мистецтво, театр та літературу, запровадили новітні тенденції, 

привернули увагу до сецесійної графіки. Атмосфера богеми, пріоритет мистецької 

особистості, дендізм, культ жінки розкривається у ставленні до студійок, зокрема до 

М.Синякової – «ікони» екстравагантного стилю. Визначаються засадничі концепції 

художниці, яка центрувала довкола себе краснополянське коло, даючи нове життя 

такому явищу, як неопримітив. Войовничими настроями перейнятий інспірований 

В.Хлєбниковим Маніфест «Сурма марсіан» (1916, Красна Поляна), втілений у 

експресивних «батальних» аркушах мисткині, що мала винятковий вплив на 

авангардне коло. Студіювання новітніх художніх течій у Харкові  реконструюється 

у художньому середовищі студій, що впроваджували новітні напрями в мистецтві 

1910-х рр. (зокрема студія О. Грота і Е. Штейнберга, яка наслідувала паризькі студії, 

з орієнтацією на постімпресіонізм та фовізм). Центром поширення сезаннізму стала 

студія «Зелена сова» (утворена майбутніми членами «Спілки семи»), поява якої в 

тодішньому Харкові була обумовлена потребою нового об’єднання, у якому, 

зрештою, й сформувалися зародки кубофутуризму. 
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РОЗДІЛ ІІІ. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ РАННЬОГО АВАНГАРДУ В ХАРКОВІ: 

КУБОФУТУРИЗМ 

3.1. Синтез мистецтв «Дому артиста» в будинку «Саламандри»: модерн та 

футуризм  

Театральна сцена стала кульмінацією синтетичних пошуків модерну, а сам 

театр – матеріалом для різноманітних стильових експериментів. Найпослідовніше 

цей синтез реалізовано в такому малому театральному жанрі, що розквітнув у 

Європі на межі XIX-ХХ століть, як кабаре. Подолання «проблеми рампи», створення 

особливого, інтимного зв'язку між сценою й залом – це заслуга режисерів і акторів, 

вихованих модерном, з його чуттєвістю, смаком до миттєвої зміни сценічних масок. 

Не менш вагомий внесок належить художникам. 

Яскравий приклад подібного зрілого синтезу являє собою театр і кабаре 

«Fledermaus» (Летюча миша), що відкрився у Відні в жовтні 1907 р. Заслуга його 

блискучого оформлення належить славетним віденським майстерням разом із 

Й. Гофманом. «Облицьований строкатою плиткою бар і витриманий у чорно-білих 

тонах зал для глядачів справляли враження затишку й шляхетності». Тут працювали 

червонодеревці й керамісти, ювеліри, склярі й графіки. Останні розробляли дизайн 

для афіш, плакатів, вхідних квитків, меню, програмок і листівок [513, с.372]. У 1908 

р. своя «Летюча миша» з'являється у Москві. Відкриваються артистичні кабаре в 

Києві, Харкові й інших містах України. У 1918 році в Харкові з’являється кабаре, 

яке критика атестувала як харківську «Летючу мишу».  

Синтез модерну є по-справжньому всеохоплюючим, і коли мова йде про 

кабаре, не можна обійти такий жанр, що сьогодні визначається як art de cuisine 

(мистецтво кухні), де задіяні не тільки візуальні, а й смакові гармонії. Саме 

зрощення з кафе, кухнею, кулінарією відрізняє кабаре від театрів мініатюр, які 

прийшли їм на зміну. Сценкам, що заступають одна одну в програмі кабаре, тут 

відповідають «зміни декорацій» і страв до столу. Останні також мали свої 
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кульмінації, адже це були часи, коли кухарі зверталися до витворів високого 

мистецтва, роблячи численні начерки в Кабінеті естампів [404], аби відтворювати їх 

у свій спосіб у вибагливих кондитерських виробах. Відгомін подібної кулінарної 

«архітектури» подибуємо у химерних витівках художників об’єднання «Світ 

мистецтва». Так, К. Сомов, запросивши гостей на вечірку, власноручно спорудив із 

вершкового масла палац і ставок із лебедями.  

Утім, гастрономічні хронікери могли б засвідчити зміни, які загалом можна 

сформулювати як пристосування «високої кухні до повсякденності міського побуту, 

з його більш скромними фінансовими можливостями, що ввібрала й кулінарна 

естетика кабаре. Цей час позначений спрощенням декору в кулінарній 

«архітектурі»: починають зникати хлібні східці, цоколі зі смальцю, й інші 

хитромудрі прикраси. Якщо ж звернутися до української кулінарної книги того часу, 

впадає в око, насамперед, гастрономічний космополітизм (українські рецепти 

межують з французькими й польськими). Усе це відбивалося й на буфетному сервісі 

українських кабаре, що відповідало загальноєвропейському напрямкові 

інтернаціоналізації кухні. Звернення до українських кулінарних видань часів 

модерну – приміром, виданої в Полтаві книжки М. Хмелевської з промовистою 

назвою «Економна кухарка» (1907) – демонструє динаміку цих процесів.  

Еволюція кабаре в напрямку театру мініатюр, де столики заміняються рядами 

крісел партеру, відбувалася, на наш погляд, не тому, що «грати «Пікову даму» або 

«Шинель», – як нарікав М. Балієв, в обстановці кабаре, де п'ють та їдять, де 

брязкають склянки й ножі, – неможливо» [498, с.110]. Річ у тім, що внаслідок 

соціальних потрясінь, передусім подій Першої світової війни, стрімко падала 

культура трапезування. Водночас, мистецтво кін. ХІХ–поч. ХХ століття демонструє 

нові інтерпретації цих мотивів. Про це красномовно свідчать численні сцени у кафе 

(включно з кабаре), що збагатили насамперед сюжетну палітру імпресіоністів. «Бар 

у Фолі-Бержер» О. Ренуара чи «Абсент» Е. Дега, не говорячи вже про роботи 

А. Тулуз-Лотрека, – демонстрували нову естетику міського життя. Виразним її 
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проявом стає мотив самотньої людини у кафе, де найбільшої експресії набула 

жіноча тема. Історія артистичних кабаре, передусім, французьких, дуже плідна в 

мистецтві. До прикладу, слава артистичного кабаре «Chat noir», відкритого на 

Монмартрі, сягнуло далеко за межі Франції. І художники, що прибули до Парижа на 

Всесвітню виставці 1900 року, серед яких опинився і Пабло Пікассо, були дуже 

розчаровані тим, що кабаре «Чорний кіт» до того часу закрилося. Проте, Пікассо 

також вніс свою частку до розвитку згаданих мотивів «самотності в кафе» пізніше. 

Знаний дослідник кабаретного руху Л. Тихвинська, підсумовуючи історію 

петербурзької «Бродячої собаки», зазначає, що багато картин (С. Судейкіна, 

О. Яковлєва, Б. Григор’єва), прози (М. Кузьміна, О. Толстого), віршів (А. Ахматової, 

В. Маяковського, В. Хлєбникова) – зросли на цьому ґрунті [498, с.110].  

Неабияку роль зіграла ця тема у творчості українських художників. Згадаймо 

мотиви паризьких кафе в блискучому циклі О. Мурашка (рис.3.177). Попри 

негативну реакцію критики (з боку петербурзького «Нового Товариства 

художників», наприклад), вони знайшли продовження у творчих пошуках 

наступного покоління. Так, альбом харківських аванґардистів «Сім плюс три» (1918) 

рясніє сценами в кафе: «Скрипаль кафе «Rouge» Г. Цапка, «Портрет» М. Калмикова, 

«Арлекін» В. Дьякова, «Нічна кав’ярня» В. Єрмилова. Цікавий розвиток знайшла ця 

тема в портретному жанрі у роботах безпосереднього учня Мурашка А. Петрицького 

(«Портрет М. Семенка», наприклад). Яка ж роль кабаре в історії українського 

мистецтва? У 1909 р. у Харкові (зазначимо, також з ініціативи художника) – 

відкрився театр мініатюр «Голубе око». Це був уже згадуваний наставник 

В.Єрмілова, М.Синякової та інших майбутніх фігурантів аванґардного художнього 

кола – Є. Агафонов. Вірогідно, саме йому належить ідея організації лекцій у 

приміщенні театру. У лютому 1910 р. В. Циперович прочитав тут лекції про К. Моне 

й О. Родена, а у квітні С. Городецький виступив з лекцією «Апостоли сну й смерті», 

символістська апологетика якої не полишає сумнівів. Усі ці лекції мали неабиякий 

резонанс з-поміж місцевого культурного континґенту. Харківський театр мініатюр 
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був пов’язаний із журналом «Сатирикон» й харків’янином А.Аверченком. Звичайно, 

не можна заперечувати впливу московської «Летючої миші» (рис.3.177-180) й 

петербурзького «Кривого дзеркала» в історії «Голубого ока». У харківському театрі-

кабаре ставилися «Весела смерть» М.Євреїнова, «Загадка й розгадка» Трахтенберга 

(театр Кугеля й Євреїнова, «Криве дзеркало» побувало на гастролях у Харкові вже 

після закриття «Голубого ока» в 1913 році). Та чи тільки в засвоєнні репертуарної 

тематики й жанрових прийомів цей вплив позначився? Харківський театр, подібно 

до інших кабаре модерну, був синтезом театральних (режисер Е. Чигринський і 

Д. Гутман), музичних (композитор Ф. Акименко) і художніх (Є. Агафонов й 

М. Федоров) сил [123].  

Вагома частина програми театру «Голубе око» включала символістський 

репертуар: М. Метерлінк, С. Пшибишевський, Д. Мережковський, Ф. Сологуб, 

О. Блок. Водночас у кабаретній частині програми використовувалися твори 

сатириконівців (особливо п’єси харків’янина А. Аверченка). Тут, як виявиться, 

спливає ім’я талановитого дилетанта й ерудита Д. Гутмана, котрому належить ідея 

образу П’єро, що з ним зажив слави Олександр Вертинський [51, с.205]. Перша 

вистава «Голубого ока» викликала деякі паралелі з репертуару «Летючої миші», 

наприклад, номер з інсценуванням картини Ф. Малявіна «Вихор» [388]. Утім, 

пізніше Агафонов, відвідуючи театри Москви, з сумом згадував харківське «Голубе 

око»
 
як неповторне явище. Небайдужим до театральних уподобань модерну був і 

художник Е. Штейнберг. 1910-ті роки у творчості Штейнберга також позначені 

театральними експериментами. Обидва митці відчули на собі потужну владу театру 

як основної міфологеми модерну, відкривши дорогу наступному поколінню, що 

активно опановуватиме художній простір сцени.  

Упродовж 1910-х років. низкою театрів мініатюр прикрасилася «Катя» (так у 

побуті називали вулицю Катеринославську в Харкові). Це жіноче ім'я стало 

узагальнюючим, відколи О. Блок створив поему «12». «<…> Свіжа, проста, добра – 

завзято лається, ллє сльози над романами, відчайдушно цілується <…> » [126, 
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с.55],– так характеризував свою героїню поет. Це ніби збірний образ і харківської 

«Каті», – вулиці для прогулянок. У 1915 р. тут відкрився театр мініатюр 

С. Сарматова, що його кабаре, так звані «Сарматикони», набули приголомшливого 

розголосу (рис.3.181).  

У 1918 році на злеті кабаретної доби харківські завсідники, як вже було 

зазначено, відкрили для себе ще одну «Летючу мишу». Усілякі схвальні епітети 

адресовані були Домові Артиста («ДА», як його йменували шанувальники). Сучасні 

дослідники вважають це акторською і режисерською заслугою театру – гри акторів, 

характеру жанру. Вони засвідчують слідом за критиком: «Успіх підвалу 

безсумнівний, і успіх цілком заслужений <...>. Це – харківська «Летюча миша» [65, 

с.10]
 
(рис.3.179-180). Насамперед, зазначимо, що цей театр був відкритий у підвалі 

Будинку «Саламандри», спорудженого в 1914-15 р. знаним петербурзьким майстром 

ретростилю архітектором М. Верьовкіним (рис.3.183-184). Невловний таємничий 

чар середньовічних символів виокремлює харківську «Саламандру» з-поміж 

численних дохідних будинків того часу. Протекторат страхового товариства 

«Саламандра» був забутий, і будинок оповила леґенда, пов’язана з образом 

таємничої рептилії, зображеної на фасаді. Прикметно, що замовники поставили 

перед архітекторами умови: ніякого модерну чи декадансу. Неокласика, яка 

потіснила на той час модерн у Харкові, мала виразні петербурзькі витоки. Її 

створили переважно представники так званого «петербурзького відродження», які 

спиралися на власну класичну традицію. Подібний вигляд має у Харкові будинок 

Управління Південно-західної залізниці (архітектор О. Дмитрієв) та ще деякі 

споруди.  

У неокласичній стилістиці вирішена й харківська «Саламандра»: пластичні 

групи колон, двоколірне забарвлення, виразний курдоннер, і, нарешті, характерний 

класицистичний нюанс у вигляді легкого рустування стін. Попри те, що 

неокласицизм був антиподом модерну, ці полярні напрямки поєднувалися в 

симбіозі. Слід звернути увагу на вигадливу конфігурацію цієї оригінальної будівлі, 
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що виходить на дві протилежні вулиці (парадну Сумську і затишну, з театральним 

колоритом, – Римарську) зовсім різними фасадами. Пластика фасаду на Сумській – з 

курдоннером, що розгортається, як велетенське кам’яне віяло, – вельми напружена. 

Чого не можна сказати про фасад, який виходить на Римарську. Тут – спокійна 

фактура будинку нічим не порушує фронт вулиці. Поруч – споруда О.Дмитрієва, 

витримана в подібній стилістиці. Дім має класичне обличчя, і можна сказати, що 

ретростиль позначився лише на його фасадній пластиці, тоді як торці – це типові 

брандмауери (про які з критичним запалом писав ще Ф.Достоєвський), далекі від 

класичної гармонії. Це вже данина раціоналізму, про який також не слід забувати, 

говорячи про модерн.  

Та, попри таке химерне поєднання суперечливих рис, будинок прихистив 

характерний для модерну театралізований, утопічний світ Дому Артиста з образами 

П’єро Вертинського і Гутмана, Арлекіном і Коломбіною Бобрицького, чиї лукаві й 

грайливі сценки прикрашають стіни. Вони відповідають сценічному простору, в 

якому подеколи з’являються, немовби сходячи зі стін, ті ж самі незмінні персонажі 

комедії дель арте. Що ж являв собою інтер'єр кабаре? Які яскраві спогади були 

пов’язані з ним? Напевно це місце мало виняткове значення в історії авангардного 

художнього руху. Не випадково і набагато пізніше, вже під час роботи в Художньо-

промисловому інституті, Борис Косарев уводив у програму живописних етюдів з 

натури наступні мотиви з цим будинком.
 

Попри те, що в інтерв'ю з В. Яськовим Косарев начебто змалював це унікальне 

явище, картина не піддається остаточному відтворенню тільки за цією розповіддю. 

Згадуються лише шість персонажів комедії дель арте в розписах інтер'єру, 

зроблених В. Бобрицьким, та оформлення бару Г. Цапком. І чому інтер’єр нагадував 

сучасникам підмостки московської «Летючої миші»? Вочевидь, театральна 

умовність італійської комедії дель арте, просочували образний простір, створений 

групою «Спілки семи». Подібні маски (отримані в спадок від агафонівського 

гуртка) художники «приміряють» і на себе – не лише в творчих роботах, а й, 
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наприклад, позуючи перед фотокамерою. На живописному портреті Бобрицький 

уподібнив свою дружину до Коломбіни, ніби натякаючи на вічний сюжет (який 

існував реально: художник відбив дружину Єрмилова, Л. Третьякову). На згаданих 

фотографіях ролі здаються вже розподіленими, магія «театру», така характерна для 

модерної пори, перетворює Єрмілова на пасивного і стражденного П’єро, а 

Бобрицького – на його щасливого суперника – Арлекіна. «Маска комедії дель арте 

прийшла на допомогу, коли потрібно було закріпити соціальний злам у свідомості. 

Будучи частиною карнавальної культури, маска, <…> як соціальний театральний 

тип, що фіксує минуле, виявляється частиною нового способу світорозуміння» 

[147].  

Єрмілов повернувся з військової служби в травні 1918 року (з 1915 року по 

травень 1918-го був на військовій службі в Персії, в особливому Кавказському 

кавалерійському корпусі Барітова
 
[644]), але в декоруванні артистичного підвалу 

він, за згадкою Бориса Косарева, участі не брав. Проте Д. Гордєєв занотовує, 

згадуючи програму розписів ДА: «запитати в Єрмілова» [644]. Виникає питання: а 

чому не в Косарева, котрий безпосередньо брав участь в оформленні підвалу? У той 

час як стосунки Єрмілова з Бобрицьким, вірогідно, ускладнилися (через згадані 

вище причини), – із Цапком і Косаревим його пов'язувала дружба, майже нічим не 

затьмарена, до кінця життя. В альбомі «Сім плюс три», виданому влітку 1918 року, 

Єрмілова (разом з О.Гладковим і М. Мане-Кацом) приєднано до «Сімки» методом 

«додавання», у зв’язку з його поверненням до художнього кола Харкова. Цей аспект 

прекрасно висвітлений самим художником у листі до Людмили Троянської. «У 1918 

році ми, група молодих художників, випустили журнал «Сім плюс три». На той час 

це був добре виконаний (поліграфічно) збірник (сьогодні він – бібліографічна 

рідкість), у якому був вступ «Від нас, пов'язаних тільки молодістю». А тепер я кажу 

залишку 7+3 наступне: давайте в 1968 році випустимо збірник «Від нас, пов'язаних 

тільки старістю». Гіркі посмішки на обличчях двох із 7, тобто Косарева й Цапка, й 

така ж подоба на мені – одному із плюса» [668].  
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Повернімося до інтер’єру харківського кабаре Дім Артиста. Знайдені в 

єрміловському архіві й атрибутовані автором знімки інтер’єрів ДА демонструють, 

як уже зазначалося, ігровий канон комедії дель арте і його популярних персонажів: 

комедійних і закоханих (рис.3.186-187). Утім, тут ці образи занурені в 

орнаментальну стихію народного мистецтва – інтер'єр арт-підвалу нагадує 

імпровізований гербарій, недбало розташований поміж сторінок старезної книги про 

театр. «На стенах цветы и птицы томятся по облакам», – ці слова А. Ахматової, 

присвячені кабаре «Бродяча собака», можуть бути адресовані й артистичному 

підвалу харківської «Саламандри»: його середовище також заквітчане 

різноманітною флорою. Рампа вже зникає – спрацьовують ритм та ілюзія руху в 

розписах. Це й жести акторів у динамічних сценках – традиційних лацці; Арлекін, 

що жонглює, – кульмінація динаміки, яка заповнює зал. Одначе згадаємо ще раз 

петербурзьке кабаре. Розписи стін «Бродячої собаки» в описі М. Євреїнова, 

«задерикуваті, таємничо-жартівливі <...>, були, зрозуміло, не «декораціями» у 

вузькому сенсі цього слова, а немовби декораціями, що переносили відвідувачів 

підвалу далеко за межі реального простору й часу» [498].  

Крім персонажів італійської комедії, низка сюжетів виявляє в програмі 

розписів наявність українського концепту. У деяких танцювальних сценах 

упізнаються українські типажі, зокрема, на одній зі стін – стилізований Козак Мамая 

(композиційний тип Козака-бандуриста, за П. Белецьким). Інтерес до мотивів 

народного мистецтва, притаманний Косареву, Бобрицькому та Єрмилову, був 

прищеплений їм учителями: Л.Тракалом і Ф.Шмідтом. Останній писав: «Жоден 

народ у світі не забув так ґрунтовно свого минулого, не порвав з минулим так 

рішуче всі свої зв'язки, не проявляє до пам'яток своєї рідної старовини такої повної 

байдужості, як ми» [386, с.106]. Козак-бандурист зображений на стінах Дому 

Артиста у відповідності зі сформованим іконографічним каноном, з незмінною 

бандурою, хвацьким натюрмортом, що складається з рушниці, пляшки й гарбуза, й 

супроводжується характерним для цього жанру жартівливим текстом: «Гей, 



160 

 

бандурко золота, люблю тебе шинкарко молода». Очевидно, напис не є вигаданим 

(Пор.: «Гей, кобзо, дружино моя вірная, бандуро моя мальованая»). Інструмент із 

роду лютневих споріднює козака з персонажами комедії дель арте. Кобзарі ж – носії 

пісенно-музичної культури України – від героїчного до танцювального жанру. Отож 

запорожець як герой вертепу себто найдавнішого народного театралізованого 

дійства, постає тут нарівні з Арлекіном та Коломбіною (рис.3.188). 

«Скільки сил, часу, таланту віддано розмальовуванню від руки плакатів, 

листівок, запрошень, розписуванню стін фресками, декоруванню люстр, ламп та 

лампіонів, – захоплено писала критика про «Бродячу собаку» [499]. Принагідно 

згадаємо й свічки у тому ж таки петербурзькому кабаре, чотирикутної ліхтарі 

«Летючої миші» в Москві, і химерну ілюмінацію, яку влаштував під стільцями в залі 

для глядачів Балієв, що перегукується з новаціями освітлення, запровадженими в 

оформлення харківського Дому Артиста. Сучасники згадують, що ансамбль 

освітлення, що складався з кубічних світильників, декорованих Косаревим, 

доповнювали лампочки, вбудовані в підлогу. Це створювало ірраціональну картину, 

описану Косаревим в інтерв'ю В.Яськову (рис.3.195). 

Отже, згідно з цією розповіддю, улітку 1918 р. Б. Косарев разом із друзями по 

«Спілці семи» В. Бобрицьким та Г. Цапком декорували кабаре Дому Артиста: 

Бобрицький розписував зал «(комедія дель арте: П’єро, Арлекін, Коломбіна – усього 

6 фігур), Цапок – бар, а Б. В. [Б.В. Косарев – П. Т.] – ліхтарі (світильники, якісь 

кубічні, з матового скла)»
 
[591]. Світильники Косарева заслуговують на особливу 

увагу. Їхня прямокутна форма (можливо, зразком були прямокутні ліхтарі при 

вході до московської «Летючої миші») оригінально обіграна митцем. Вони 

видаються напродив сучасними й досі, особливо у порівнянні із 

запроектованими М. Верьовкіним (рис.3.193) для будинку «Саламандри» 

взірцями в дусі неокласики. Ці кубічні ліхтарі являють собою другий полюс 

модерна на осі «арабеска – куб», – визначений як засіб притлумлення того, що 

дослідники назвали «орнаментальним пеклом» [513, с.7]. Синтез модерну включав 
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і тему освітлення. Тому привертають увагу і маленькі ліхтарики, вмонтовані в 

підлогу, про які розповідав Косарев: «У приміщенні темно – тільки в підлозі 

світяться сині ліхтарики, щоб не спіткнутися» [591]. Ми бачимо їх на фотографії. 

У ті часи, коли антиподом художності був «позбавлений краси й поезії 

натуралізм», замінити романтичну чайку кажаном було цілком у декадентському 

дусі. «Замість крилатої чайки вони почепили на завісу розпластаного чорного 

кажана», – відзначає цей жест І.Тихвінська. А верблюд на косаревських ліхтарях був 

наступним кроком. Але тоді ж знаходимо кажана у замріяному українському 

пейзажі (панно В. Котарбинського), його абрис вгадується в автопортреті 

В. Максимовича (рис.3.189), і в «Жіночому портреті» М.Жука (рис.3.190). Утім, 

верблюд в декорі косаревських ліхтарів – епатажне вирішення в дусі футуристів. 

Тож не дивно, що ними захоплювалися (за словами Г. Цапка) В. Маяковський, 

М. Євреїнов, М. Акімов [551, с.8]. «Особливо вдалися ліхтарі: вони оригінальні, 

хоча їх чорне «верблюже» потрактування трохи одноманітне», – свідчив у 

спогадах О. Вертинський [61, с.112]. У пошуках творчої ідеї для ліхтарів Косарев 

був у захваті, коли, гортаючи часопис «Старые годы», надибав малюнок 

киргизького килима з верблюдами. Однак наступного дня стався скандал через 

натуральні подробиці в малюнку тих верблюдів, що їх мистець майже без змін 

(за його словами) переніс на ліхтарі. Секретар губернатора, погрожуючи 

Косареву в’язницею, наказав усе переробити [591, с.186-188]. На світлинах ми 

бачимо ліхтарі після відповідних корекцій (рис.3.194-199). І хоча Косарев подає 

історію їхнього створення як просте калькування мотиву – художній жест не 

позбавлений оригінальності. До того ж перетворення одногорбого верблюда на 

двогорбого наблизило його до графічного символу уславленого московського 

кабаре.  

Загальновідомий потяг «Спілки Семи» до орієнталізму і зокрема – до східних 

килимів. Зовсім не випадково ці експонати фігурують поряд із витворами членів 

групи у їх програмній збірці «Сім плюс три» (1918). Ось як це позначено у виданні: 
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«Старовина Середньої Азії (творча індустрія). Килими ворсові і паласи – 

туркменських племен: салор, сарики, теке, іомудів і ерсарі. Килими: Персії, 

Белуджистану, Афганістану і Фергани. Вишивки сартівські (сузане і тамбур) із міст: 

Бухари, Карші, Самарканда, Ташкента і Чимкента. Тканини азіатські. Набійка: 

Персії, Туркестану й Афганістану)». Матеріал про обширну виставку східних 

килимів у Відні в 1890 році був розміщений у журналі «Старые годы». 

В тому ж таки часописі «Старые годы» (червень 1915 р.), із статті 

А. Фелькерзама Косарев узяв зразок килимка – вишитий осмолдук XVIII століття 

(килимок, до речі, походив з півострова Мангишлак, де колись перебував у засланні 

Тарас Шевченко). Цей різновид безворсого килиму з пишними кистями слугував 

прикрасою верблюда у весільній процесії (рис.3.194). Червоні кольори (від світло-

червоного до темно-бурого) домінують у цих строкатих, немов веселка, попонах, 

однак репродукування привело до «торжества двомірності», – як назвав О. Сидоров 

техніку «силуету», про яку нагадують косаревські ліхтарі (рис.3.192). Зазначимо, що 

поруч із статтею про килими в журналі розміщено матеріал «Рисунки російських 

художників» Сергія Ернста, зокрема вишукано проілюстрований силуетами.  

Саме за часів модерну це мистецтво, яке було колись мізерабельним, отримало 

друге народження. До речі, мода на силуети також зобов’язана кабаре: початок їй 

покладено О. Кругликовою в «Бродячій собаці». Смак до профільного обрису не 

меншою мірою навіяний модою на кіно, з його чорно-білою стилістикою. Утім не 

можна забувати про мистецтво витинанки, що приваблювало українських митців на 

початку ХХ століття. Художники, які працювали в техніці силуету, збагатили 

образотворчу палітру модерну низкою мотивів: примхливі обриси цикламена й 

запашного горошку, обвішані плодами деревця, вуличний ліхтар, стільці з ажурною 

спинкою, канделябри, – все те, що пройшло по сторінках видання «Столица и 

усадьба», «Старые годы» та інших журналів «красивого життя». До цього параду 

мотивів Косарев додав ще й верблюда (рис.3.196).  
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У декорі ліхтарів використано й інші мотиви киргизького килима, що справив 

незабутнє враження на Косарева. Це й фігурки погоничів верблюдів, і виразні 

розетки. Останній елемент А. Фелькерзам виділяє як характерний для орнаменту 

облямівки киргизьких килимів. Змальовуючи колорит (червоний з темно-

червоним або фіолетовий із синім), підкреслює «гарний і розкішний» жовтий 

тон, у чому бачить китайський вплив і відмінність від перських килимів. Ця 

колористика (що постає скоріше з тексту, аніж з ілюстрацій – вони чорно-білі) 

поряд з іншими враженнями від серії публікацій у журналі «Старые годы» 

впливають і на подальшу творчу практику Косарева. Низка східних мотивів у 

його сценографії має певні перегуки з цим матеріалом. А в костюмах до 

спектаклю «Аул Гідже» художник використовує деякі тамги, наведені у тексті 

Фелькерзама. Тамги фігурують і в декорі ліхтарів Дому Артиста. Прикметно, що 

безпосередньо вилучаючи їх із текстової ілюстрації, Косарев репрезентує їх як 

код втаємниченої мови. «Кожне плем’я киргизів, – свідчить Фелькерзам, – 

застосовує свою родову тамгу <…> Ці тамги зустрічаються у візерунку кожної 

доріжки, що оперізує зовні кибитку, і відомі кожному <…> Тамги 

успадковуються, як герби в Європі <…>. Ще Чингізхан обдаровував своїх 

воєначальників тамгами, точний опис яких зберігся до наших днів»  [523, с.20]. 

 Попри першорядну роль зазначених східних мотивів, у реконструкції 

творчого поля, в якому з'явилося «верблюже потрактування» ліхтарів, доречна й 

інша коннотація. Відомий рядок із «Звіринця» Хлєбникова: «Де верблюд, чий 

високий горб позбавлений вершника, знає розгадку буддизму» проливає світло на 

естетичну апробованість «верблюжого» мотиву. Навряд чи можна говорити про 

пряме зіставлення Косаревого «верблюда» із семантичним ланцюжком Хлєбникова: 

верблюд – вода – чорнило. Проте не можна обійти й сокровенну ідею поета про 

просвіченість Європи мудрістю Азії, так само, як і символічну роль верблюда в 

«одруженні» їх «вод», що є образом світової єдності («Испаганский верблюд» тощо) 

[168]. Все це надзвичайно важливо з огляду на причетність Косарева до 
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харківського оточення Хлєбникова, чия поетика була посутньою темою цього кола 

(«<...> мене оточували степ, квіти, ревучі верблюди <...>»). До популярності поезії 

Хлєбникова були причетні й сестри Синякови, і поети Божидар і Г. Петников 

(останній організовував публічні читання віршів). Згадаємо також і «Небесних 

верблюжат» О. Гуро. І нарешті, додатковими художніми джерелами є класичні 

мотиви живопису, пов'язані з добрими звірами Євангелія: віслючком і 

верблюдом, рятівними тваринами, здатними перенести в інший час і простір. 

«Корабель пустелі» органічно вписується в загальний контекст ескапізму, що 

характеризує атмосферу «Дому артиста», як атрибут тієї «втечі», що незабаром 

стала фатумом для багатьох персонажів розглянутої сцени. «Під лунання 

корабельного дзвону ми їхали до Константинополя» [210, с.69], – так описує Гайто 

Газданов фатальну подію 1920-року, що різко змінила життя багатьох, зокрема й 

«Спілки семи». У 1920 році опинилися в Константинополі Б. Цибіс і В. Бобрицький. 

У мистецтві модерну, який створив культ природи і музики, широко 

використовувалися мотиви, що стилізували природні форми, «найтоншу розробку 

палітри кольорів-символів» [80] Їх відрізняє рафіноване, музикальне за нюансами 

барв та ліній аранжування, яке зазвичай наділене символічним підтекстом. Але в 

кабаре ДА – рослинні мотиви мають суто декоративний характер, тяжіючи до 

низової культури. Множинність підтекстів з їх семантичним багатством, якими 

вирізняється мистецтво епохи модерну і символізму, – у творіннях авангарду 

спрощується до лаконічних знаків, найбільш узагальнених смислових кодів та 

архетипів. Саме балаганна, карнавальна культура визначає характер цих 

трансформацій, так само, як і загальну сюжетно-тематичного спрямованість. 

Витончена, майже безтілесна жіноча фігурка модерну у розписах Володимира 

Бобрицького набуває ознак заземленості, підкреслена барвистою насиченістю 

костюма. В’юнкі стебла рослин, традиційні в декорі модерну, – втратили свою 

таємничу природу живої зеленої стихії і перетворилися у навмисне спрощені 

символи. Схожі на квіти дерева, що на їхніх гілках розквітають дивовижні квіти, і 
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відповідно до казкового хронотопу, водночас красуються небачені сливи-груші. В 

окремих флористичних мотивах Бобрицький використовує «вазонну композицію» з 

ужитку українського народного мистецтва. Вона надає додаткової стійкості 

вигинистим стеблам. Згадаймо тут розписи будинку Полтавського земства або 

декоративні композиції Костянтина Жукова у виконанні Василя Єрмілова – на 

фасаді Художнього училища, де подібні вази набули особливо виразного, 

монументального характеру.  

Зустрічається в ДА і зображення райського птаха. Бобрицький відвів цілий 

простінок під цей багатющий декоративний мотив. Фазани, лебеді і павичі 

залучалися як найбільш витончені символи краси в модерні. У ДА зображення 

райського птаха змістилася убік сплощеної декоративності. Можна сказати, тут 

художник знайшов компромісне рішення між павичами епохи Дж. Уїстлера і жар-

птицями Н.Гончарової. Не маючи конкретних даних про колірне рішення ДА, 

можемо судити про барвистість казкових стебел, обвішаних чудовими плодами, 

виходячи з критичних відгуків, а також залучаючи більш пізні роботи Володимира 

Бобрицького. Інтерес до творчості Н.Гончарової безперечно позначився на характері 

розписів харківського кабаре. Про це згадував і Єрмілов у листуванні з О.Парнісом. 

Це свідчення важливо в пошуку зв'язків харківських художників із загальними 

процесами розвитку мистецтва. 

Модерн, що диктував цілісний стиль життя, втілився в театральному жанрі 

кабаре укупі з костюмом і столом, освітлювальною технікою тощо. Харківський Дім 

Артиста з’явився на злеті модерну (рис.3.201-202). Отож тут спостерігаємо й те, що 

характерне і для «Летючої миші», з її пародійною стилістикою, де об’єктами 

«комічних перелицювань» зазнала одна з основних «ліній» МХТ — «лінія 

символізму и імпресіонізму», як її визначив Станіславський. Це знайшло втілення у 

спектаклях «Синій птах», «Анатема», «Гамлет» [498]. Декоративний ансамбль Дому 

Артиста, створений художниками зі «Спілки семи»: В.Бобрицьким, Г.Цапком, 

Б.Косаревим, уявляє собою реалізацію інтенцій групи з її чіткими 
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кубофутуристичними пріоритетами, здійсненою немовби в лоні попереднього стилю 

модерн. Довершений художній синтез, включно з театральною сценою, розписами 

інтер'єру й світильниками, що втілився в середовищі харківського Дому Артиста, 

репрезентує передусім моделі, бездоганно відпрацьовані в мистецтві модерну. Цей 

ансамбль, створений представниками вже наступного напрямку в мистецтві, 

занурений у шар попередньої культури з її апеляцією до театру (ідеалом якого була 

комедія дель арте), однак позначений вже і пошуками національних джерел і 

значного стилю, загальною концепцією життя як мистецтва чи панестетизмом. Ми ж 

можемо говорити про своєрідну сторінку історії модерну в Харкові й перспективний 

надалі розвиток конструктивної гілки стилю, а також гібридні поєднання модерну з 

футуристичним епатажем і гротеском, що актуалізувало його додаткові ресурси 

[340, 355]. Герої славетної «Сімки», декорувавши Дім Артиста, не тільки відповіли 

цим на виклик віденської «Летючої миші», заявлений видатними майстрами 

модерну на чолі з Й. Гофманом, чи московської – з С. Судейкіним. Ця унікальна 

українська пам’ятка водночас належить вже іншій добі у мистецтві, яку репрезентує, 

наприклад, московське кафе «Піттореск» (рис.3.200), що також уславилося 

ліхтарями (автором яких був О. Родченко). Естетсько-декадентські перегуки 

«Летючих мишей» з Відня, Москви чи Харкова відбивають якісь глибинні 

підтексти. Можна припустити, що це було прологом андеґраундного руху, який став 

згодом невід’ємною складовою культури ХХ століття.  

3.2. «Художнє об’єднання «Спілка семи» та зародження кубофутуризму в 

Харкові 

Протягом 1915-1916 років під час навчання у Харківському художньому 

училищі сформувалася група художників, близьких за напрямком пошуків у 

мистецтві. Місцем первинної локалізації (як згадував Д.Гордєєв), була студія 

«Зелена сова» (вул. Чернишевська, 39, будинок Б.-Я. Цибіса). Пролог 

кубофутуристичного періоду «Спілки семи» характеризується відмовою від 

флоральних мотивів модерну й переходом від пейзажу до натюрморту (визначну 
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роль у цьому процесі відіграв лідер «Зеленої сови» харківський «сезанніст» 

Д.Пещанський). З 1917 року «Спілка семи» стає виставковим об’єднанням. Ядро 

склали Володимир Бобрицький (1898-1986, відомий також як Бобрі), Володимир 

Дьяков (?), Микола Калмиков (1896-1951), Борис Косарев (1897-1994), Микола 

Міщенко (1895-1960), Георгій Цапок (1896-1971), Болеслав-Ярослав Цибіс (1895-

1957). Судячи з пізніших спогадів, право на лідерство виборювали Бобрицький, 

Косарев і Міщенко. Останній навіть у своїй автобіографії (1949) писав, що 1917 

року він створив «об’єднання молодих художників «Спілка семи», що 

демонструвало велику виставку» [684].  

У колективному «листі до редакції», у відповідь на критику Федора Шміта, 

вони заявляють про спрямування на «чистий кубізм», розробку фактури, роботу 

«над цілісністю нерозбіленого тону, над зведенням кольорової гами до простішої 

конструкції. <…> Ми першими у цьому тихому океані хаток, садків, схожих 

портретів» <…> зайнялись проблемою передачі форми за сутністю, як форми буття, 

а не тимчасового явища, <…> розробляли, вивчали давньоруську ікону і її 

захоплення чистою барвою,<... > тільки в нас є спроби створення нового 

декоративного стиля» [480, c.23]. До «Спілки семи» долучилися також Василь 

Єрмілов, Олександр Гладков, Мане Мане-Кац. Перша «Виставка семи», що 

відбулася у грудні 1917 – січні 1918 р. в стінах художнього училища, окрім ядра 

групи, представила роботи Василя Єрмілова (заочно, оскільки той перебував на 

службі в армії), І. Іванова, О.Гладкова та ін.  

Відбувся другий виступ об’єднання, яке цього разу називалося «Сім мінус 

один». Є припущення, що М. Калмиков вийшов із складу групи, про що свідчить 

каталог, у якому не вказано його приналежності до «Спілки». Виступ відбувся у 

складі Першої виставки картин «Союз мистецтв», що тривала з 7 травня по 1 червня 

1918 року (знов-таки у фойє Художнього училища). Становлення групи було 

невід’ємним від впливів модерну з його культом театру, що спонукало до сміливого 

опанування художнього простору сцени. Так у 1917 році відбулася перша 
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кубофутуристична постановка на харківській сцені спектаклю Б. Глаголіна «І знову 

на Землі», сценографія до спектаклю була створена В. Бобрицьким і Б. Косаревим. 

Влітку 1918 року Косарев, Міщенко і Цибіс співпрацювали з журналом «Колосся», а 

Бобрицький – з «Театральним журналом». Вже у 1919 р. Цибіс разом із Калмиковим 

проілюстрували книгу О.Гастєва з промовистою назвою «Поезія робочого удару».  

Повернімося до найпліднішого часу групи (літо 1918 року), коли вона 

випустила у новаторському поліграфічному оформленні збірник-альбом «Сім плюс 

три» (рис.3.206-208), де до «Спілки семи» додані В. Єрмілов, О. Гладков і М. Мане-

Кац. «Видано збірник було, – анонсувала своє видання «Сімка», – з художньою 

розкішшю, від якої на той час вже відвикли, через загальний стан, у якому 

перебувало типографічне мистецтво. Формат – in quarto, рисунки на мелованому 

папері, текст – на папері «верже»» [273, c.15]. Того ж таки літа товариство 

декорувало інтер’єри кабаре «Дім Артиста», яке відкрилося в Харкові на злеті 

«кабаретної доби» у підвалі Дому «Саламандри». Щоправда, залишилися 

нереалізованими видання другого альбому «Сім плюс ? поети, художники, 

музиканти», біографії Бобрицького, збірників автолітографій (Б.Косарев) і 

ксилографій (Б.-Я.Цибіс), про що у вигляді анонсу сповіщалося на сторінках 

виданого альбому.  

В альбомі «Сім плюс три» потужно репрезентовано творчі сили молодіжного 

об’єднання (рис.3.209-215). Передусім Борис Косарев представлений низкою творів. 

Це театральна робота (ескіз фінальної завіси для п’єси «Бранд» Г.Ібсена 

[оформлення вистави – разом з В.Бобрицьким]), графіка («25 червня 1918» та плакат 

для ПОЮРа) й два живописних портрети. У липні 1918-го в журналі «Колосся», що 

його оформляли художники «Спілки семи», було розміщено спеціальне 

повідомлення про вихід збірника об’єднання, зі стислим описом його змісту. «Серед 

репродукцій у збірнику виділяються примітиви Цибіса (різьблення по дереву), 

примітив Цапка – «Скрипаль в Cafe Rouge», портрети Євреїнова та «Дами в 
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жовтому» – Косарева (кубізм); Міщенко – «Музична вітрина» (футуризм). У двох 

фарбах виконано рисунок Міщенка – «Ерос», і великі букви» [440, c.15].  

З огляду на причетність художників до формування альманаху «Колосся», 

можна припустити, що текст анонса складений ними ж самими, і відповідає їхнім 

уявленням про себе. Один з двох портретів Косарева, представлених в цьому 

альбомі, – безіменний (рис.3.219). Не дивлячись на сукню і намисто, – робота не 

ідентифікується як жіночий портрет, тим більше важко вгадати в ньому молоду 

особу. І це показово. Кубо-футуристична стилізація зазвичай накладає певні 

обмеження при оцінці моделі: хоча вік і стать у таких творах нерідко ігноруються, – 

все ж відзначимо (хоча такий підхід і не є цілком коректним), що трактування 

обличчя і рук має ознаки віку. Зачіска, так само як і капелюх із сукнею, можуть бути 

однаково віднесені як до жіночого, так і до чоловічого портрета (остання версія 

Н.Б.Косаревої). Інтерпретація статі моделі також містить нівелюючі прийоми. 

Особливо грубими, наче з чужого тіла, – здаються руки, із вузлуватими кісточками 

пальців. Проте слід думати, – це та сама «Дама в жовтому», про яку йшлося в анонсі 

видання «Сім плюс три». Зіставимо опис, яким супроводжує Косарев свій твір: 

«Портрет. Олія. Жовте і чорне» [440].  

Сутність кольорового символізму «жовтого» портрета Косарева слід шукати у 

лексиконі футуризму і певною мірою – декадансу. «Авангард, звернувшись до 

науково-психологічного експерименту з кольором, часто надавав його чуттєвій 

насолоді поетичної необов’язковості, суб’єктивного задоволення, характер 

деперсоналізації» [80, c.340]. Варто згадати також і дослідження кольору (вивчення 

його сугестивних якостей і емоційного впливу) як центральне положення в 

концепціях послідовників різних версій абстракції, і концепцію «психізації 

малярського матеріалу – уподібнення первинних елементів живопису психічним 

станам і відчуттям». «Такий перетин «символічного лексикону» і нових пластичних 

концепцій породив особливу систему колірних кодів» [80, c.341]. Зокрема, 

дослідники відзначають мінливість популярності жовтого кольору. З часів 
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середньовіччя жовтий колір асоціювався зі зрадою, гріхом, скандалом. В кінці ХІХ 

століття цей колір оживає в зовсім інших градаціях, набуваючи химерної 

вербальності: «останній подих Жако», жонкілевий, колір «райської пташки» чи 

«колір лані» і т.п. Неабиякий вплив на цю моду мала проголошена О. Уайльдом 

«естетика жовтого». Як зазначає О.В’язова, з кінця ХІХ ст. жовтий колір – «знак 

ексцентричності нового руху», позначений водночас викликом і комізмом. 

«Англійський дендизм і так званий естетизм шанувалися законодавцями жовтої 

моди. <…> свідома установка на театралізований стиль, культивовані декадентами, 

безсумнівно, потребували традиційної символічної мови, здатної виразно окреслити 

роль в новому «театрі життя», в чудових постановках на «сцені життя» [80, c.343].  

В епатажній палітрі футуристів, художників авангардного Харкова, теж наявні 

експресії жовтого кольору. У каталозі Першої виставки «Семи» (1917) значиться 

«Жовтий орнамент» (№ 74, пастель) Бориса Косарева і «Жовта квітка» (№ 104, олія) 

Миколи Міщенка. На виставці «Спілки мистецтв» (1918) М.Мане-Кац виставив 

«Жовтий портрет» (№ 178) [76].  

Щодо персоніфікацій об’єкта на «Портреті» Косарева, треба враховувати 

особливу специфіку мови художника та його індивідуальне ставлення до прийому 

«зістарювання». Ще раніше позначені впливом декадансу автопортрети 1916 року 

дев'ятнадцятилітній Косарев наділяв типовими ознаками прив’ялості: зморшки, 

відвислі щоки, подвійне підборіддя тощо. Вочевидь, вони мали підкреслити 

«зрілість» особистості, – що так важливо для самоствердження молодого автора. 

Гротескні прийоми цього авторського самоопису значною мірою пояснюються 

метамовою мистецтва того часу. Подібними «атрибутами» він наділяє й портрети 

своїх юних товаришів (портретні замальовки В.Бобрицького і М.Міщенка, 

наприклад). У кубо-футуристичному портреті час – також важливе джерело 

експресії. Тож, «зістарювання» моделі характеризує естетичні уподобання мистця. 

Окрім того цей прийом протиставляється компліментарності, що притаманна 

традиційному жіночому портрету. «Нас, молодих, – писали в своїй декларації члени 
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«Спілки семи», – <…> нудить від трупного смороду всіх цих "nu" і розкішних 

портретів» [480, c.23]. Певна річ, що молодий художник у цьому творі (як і інші) міг 

пуститися в процесі роботи на волю художньої уяви. Але при розгляді портрета 

виникають і інші питання.  

Загадковою є наявність у нім «картини в картині», причому Косареву вона не 

належить. Художники нерідко вдавалися до подібних аплікацій, вміщуючи у своїх 

картинах вигадані твори. Як, наприклад, «кубістичний пейзаж» – фантазія Натана 

Альтмана в його «Портреті Анни Ахматової» (1914, ДРМ).  

У тому ж самому альбомі «Сім плюс три» (стор.28) знаходимо роботу Миколи 

Міщенка «Музична вітрина» (рис.3.220). У верхньому лівому куті вона містить дату 

(1917) й авторський підпис. При уважному розгляді полотна впізнаємо його 

інверсію в якості бекґраунда в «Портреті» Косарева. Воно складає своєрідний 

задник, на тлі якого сидить у кріслі модель. Якщо виходити з логіки реалій, це могла 

бути перевернута картина, притулена до стіни. Її пластика до певної міри 

трансформує «вмістилище» портрета, переносячи мистецьке середовище у тло 

побутування моделі. Косарев ставить свій підпис-криптограму, котру він виводить в 

лівому нижньому куті полотна (поза «територією» Міщенкової цитати), розбиваючи 

на три блоки. Буква «А» виступає як домінанта: вона виокремлюється більшим 

розміром і контрастністю щодо інших букв. Прикметно, що Косарев згадує ті часи 

як наповнені епатажними вчинками і зухвалими молодечими витівками в дусі 

футуризму.  

Що ж уявляє собою робота Міщенка? Із царини музичних інструментів (як 

витікає з назви) більш-менш угадуються мандоліна, з декою, кілочком і струнами, 

затим – щось схоже на ксилофон, а ще клавіатура фортепіано у правому верхньому 

куті. В будь-якому разі, ця художня інтерпретація музичних інструментів надто 

смілива, вона долучається дуже органічно до «фантазій» на цю тему від П.Пікассо, 

Ж.Брака й аж до росіян – Івана Пуні та ін. Написи на афішах в правій нижній 

частині картини прочитуються лише тільки гіпотетично (можливо це кубістично 
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препарована афіша знаної в мистецькому світі вистави К.Петрова-Водкіна 

«Жертвенные»). Косарев зберіг у своєму портреті всі химерні формоутворення з 

картини Міщенка з їх найвигадливішими комбінаціями. При всій незбагненності 

сюжету, око вихоплює трикутник обличчя (фрагментування трикутниками – прийом 

з арсеналу кубістів). Нагадуючи «складні чудовиська» П. Пікассо (М. Бердяев), ця 

картина висходить до вибудованих з предметів (подекуди допасованих фрагментами 

пейзажу або інтер’єру) «портретів» К. Малевича, на зразок «Дами на зупинці 

трамваю» (рис.3.223), котру буквально цитує молодий харківський мистець у деяких 

малярських пасажах свого полотна. 

До цього припущення можна долучити додаткові аргументи. З середини 1910-

х років Косарев і Міщенко мали повсякденний досвід роботи в загальній майстерні. 

Передовсім – це обставини навчального процесу в Харківському художньому 

училищі. Майстерня, в якій працювали учні старшого курсу (нині це приміщення 

використовують дипломники живописного факультету), відображена на знімку з 

архіву Н.Б.Косаревої. Майстерня займала мансарду лівого крила училища. На фото 

(очевидно, зробленому Косаревим) – М. Міщенко, Козлов і Чхубіані. На 

обгортковому папері і коробці, в якій зберігалися скляні негативи, збереглися 

підписи рукою Косарева: «Міщенко і Чхуба» (зі слів В.Єрмілова, про княжну 

Чхубіані в колі Б.Косарева і М.Міщенка згадував, О. Парніс) (рис.3.218).  

Відомо, що однодумці, які об'єдналися в «Спілці семи», організували студію 

«Зелена сова» – на Чернишевській, 39. У спогадах про цей факт з-поміж його 

учасників, існують розбіжності з приводу локалізації подій. Було це відразу по 

закінченні училища в 1918-му році (як повідомляє зі слів Б. Косарева В. Яськов) чи 

в 1915-му ( відповідно до спогадів Д. Гордєєва) – поки що встановити важко. Однак 

потреба в об'єднанні членів групи відчувалася й пізніше. У 1919 році, коли Міщенко 

отримав у своє розпорядження розкішний особняк із зимовим садом (полишений, 

вочевидь, не цілком добровільно в його користування офіцером Білої гвардії, що на 

той час вже був за кордоном), – він виявив щедру гостинність, прихистивши у 
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справжнісінькому палаці, що йому дістався «на дурничку», свого товариша Б. 

Косарева, а згодом і В. Єрмілова [591]. Якийсь час тут жила Марія Синякова, яка 

приводила сюди В.Хлєбникова. Ця імпровізована студія містилася в особняку за 

адресою вул. Юмівська, 5 (нині вул.Гуданова), майже поруч із Художнім училищем.  

Цікаво, що на тій же вулиці, в будинку навпроти, жила Катерина Неймайєр 

(Юмівська, № 8), – балерина і поетеса, яка була активною учасницею життя 

харківської богеми (рис.3.221-222). Вона була помітною постаттю в житті 

«Художнього цеху». Це об’єднання, що існувало з кінця 1918 до 1919 – на 

вул. Сумській, 14, об'єднувало і гуртувало художників та театралів кількох поколінь 

водночас. Прикметно, що це був час не лише тотальної «театралізації» [133, c.6], а й 

захоплення мистецтвом танцю, згадаймо, що саме Харків дав світові знамениту 

танцівницю Іду Рубінштейн (яка слугувала моделлю для відомого полотна 

В.Сєрова). М.Волошин називав цей напрямок «дунканізму» в танці (який 

утверджувала й К. Неймайєр) «очисним обрядом», апелюючи до архаїки 

діонісійських танців Греції. Він наголошував: «Музика і танець – це давній і 

випробуваний релігійно-культовий засіб для виявлення душевного хаосу на новий 

лад. Але справа тут не в танці, а в ритмові: душевний хаос, який виникає від 

порушення рівноваги сил і їх проявів у людині, може бути оформлений і 

усвідомлений, коли людина знову опанує всіма ритмами і числовими 

співвідношеннями, якими утворене це тіло < ... > усвідомлення органічних ритмів 

всередині себе і є танець» [69, c. 398].  

Картина Міщенка «Музична вітрина» могла бути написана ще до того, як 

Косарев приступив до роботи над своїм портретом. У каталозі першої виставки 

«Спілки семи» 1917 року під № 106 значиться картина Міщенка «Музична поема» із 

вказівкою на техніку – олія [76]. Якщо це одна й та сама робота, зрозумілою стає 

зміна назви, що виказує заземленість змісту й опредмечення роботи. Це відбивало 

певною мірою і рішуче розмежування із символістськими уподобаннями, і пошуки 

сучасної художньої мови (конкретно вербалізоване означення зображення) і 



174 

 

радикальну відмову від традиційних форм. У згаданому вище анонсі з «Колосся» 

робота Міщенка охарактеризована як «футуризм» (вочевидь це є самоназвою), в той 

час як косаревський портрет (котрий включає, як ми зазначали, цілком 

«футуристичне» творіння Міщенка в якості цитати) залучений до «кубізму». 

Міщенкове полотно вірогідно було забарвлене в темні тони (за умови, що Косарев 

зберіг колорит цієї картини). Таке припущення доповнює авторський опис до 

«Портрета» на сторінках видання «Сім плюс три»: «Портрет. олія. жовте і чорне».  

Інший косаревський портрет з альбому 1918 року має свою назву. У ньому, на 

противагу до попереднього (себто, «Дами в жовтому»), – сам мистець виокремлював 

синій колір (про це – у книзі М.Чернової [551, c. 27]). Він супроводжується 

розгорнутою сигнатурою: «Косарев. Портрет Єврєїнова. Триптих. Темпера, матерія, 

накл[адне] срібло» [76, c. 398]. Цікаве зазначення «матерії» в колажі. Схоже, це не 

якась випадкова матерія, що трапилася під руку. В часи неабиякого браку матеріалів 

робота, виконана з використанням дефіцитної «матерії», представляє особливий 

інтерес, зважаючи на певний акцент, виокремлення. Хоча це може свідчити і про 

недостатність барвної палітри і заміщення її матерією. Пізніше в хід пішов і 

кольоровий папір, за допомогою якого вирішувалися ті ж завдання.  

Зустрічаємо «Портрет М.М.Євреїнова» (під № 91) і в каталозі Першої 

виставки «Семи» (1917). У даному контексті, в описі цієї роботи Косарева 

зазначається: «темпера, матерія, золото» (рис.3.225). В альбомі 1918 року у вказівці 

на техніку і матеріали автор замінює «золото» на «срібло». Можна припустити, що 

через рік довелося замінити «золоту» фольгу на «срібну» як матеріал, що легко 

пошкоджується. (Про подібну реставрацію Косаревим своїх ранніх робіт, коли він 

замінював крихкий матеріал іншим, розповідала донька художника, Н.Б.Косарева). 

М.Чернова зі слів художника так описувала техніку цього портрета: 

«Виразний за рисунком портрет М.М. Євреїнова. Він виконаний італійським 

олівцем, одяг являє собою аплікацію з шовку, а тло – синього кольору, написане 

темперою. Обличчя виконане в манері Врубеля. На жаль, до портретного жанру 
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Косарев звертається рідко» [551, c. 27]. Чи могла Чернова на власні очі бачити цей 

портрет, чи це – інтерпретація зі слів Косарева – невідомо. 

Семантика синього і жовтого кольору на початку ХХ століття глибока. Це 

конвенціональні знаки модерністської культури, кожен з яких має свою багату 

історію і генеалогію.  

Микола Євреїнов, режисер, який прославився оригінальними ідеями 

«театралізації життя», зображений художником у незвичайний спосіб. Його 

описували, малювали художники всіх напрямків: Ілля Рєпін (рис.3.228) і Микола 

Кульбін, Костянтин Шеваршидзе і Володимир Маяковський, Давид Бурлюк і 

Велемир Хлєбников. Це послужило для Євреїнова темою надзвичайно цікавого 

есею: «Оригінал про портретистів», в якому автор узагальнив багатющий досвід 

спілкування з мистцями, що його портретували. Аналізуючи колекцію своїх 

портретів, він у кожному знаходив і підкреслював сліди самовираження автора, 

базуючись на сентенції, згідно з якою художник завжди пише самого себе [133, c. 

80]. Особливість ситуації в тім, що Косарев створював свою версію портрета, 

будучи добре знайомим і з портретами Євреїнова, і з його екстравагантною книгою, 

про що говорить наявність її в бібліотеці художника. З усіх портретів Євреїнова – 

косаревський, може, найбільш незвичайний. Чи означає це, що Косарев хотів увійти 

в поважний «пантеон» у найоригінальніший спосіб, маніфестуючи себе в 

епатажному ключі, допускаючи дещицю автопортретності (а можливо, і педалюючи 

її)? Чи він свідомо проектував свій «автопортрет» в галерею інших самовідтворень 

художників із колекції Євреїнова? Такий підхід цілком уписується у футуристичну 

стратегію його роботи. Це диктує й сама естетика футуризму. 

Поіменований в «Історії радянського театру» (1933) «фашистом» і «естетом» 

(ярлик, що також вважався злочинним як чужий пролетаріату), М. Євреїнов і в 

наступні роки був для дослідників компрометуючим персонажем, зокрема й для 

косаревської портретної галереї, з огляду на пильну увагу владних структур до теми 

еміграції. Але чи був цей образ апологетичним ще раніше? Може, відповідно до 
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задуму автора, йому властива певна двоїстість, себто приправлене іронією молодече 

захоплення-розвінчання, з яким нове покоління аванґарду глузливо «вітало» 

старших братів по творчому цеху? Швидше за все, портрет, написаний молодим 

автором, чиї художні амбіції були неабиякі, – створений на перетині концепцій (так 

само, як і жанрів), що було притаманне представникам авангарду в їх запереченні 

традиційних уподобань у мистецтві. 

Принаймні позначена автором як «портрет», робота далека від традиційної 

типології жанру. Картина представляє особливий тип сюжету, де незвичність 

рішення поглиблюється використанням тричастинної форми. У своїх витоках вона 

викликає аналогії із багатостулковим вівтарем середньовіччя. Триптих прочитується 

як відсилання до сакральної форми, що була затребувана і використана 

художниками символізму і модерну. Щеплення до теми складня японських впливів 

призвело до того, що його сакральні корені були втрачені. Натомість він набуває 

властивостей декоративної ширми, що увійшла в моду. Наполегливо залучаючи цю 

художню форму в свій художній експеримент, Косарев використовував її в таких 

значущих для нього роботах, як «Диптих» і «25 червня», так само, як і в «Портреті 

М.Євреїнова». Гібридна форма складня-ширми набула в них іншого наповнення, 

пов'язаного з реалізацією пластичних ідей кубізму і футуризму, актуальних для 

харківського мистця.  

Слід звернути увагу на те, що редукований варіант триптиха активно 

освоювався в журнальній графіці початку століття. Подібне спрощення теми 

складня (триптиха) ми бачимо на рубежі 19-20 ст., у творах «міріскусників». 

Нагадаємо, що присутність цих художників у публічній сфері визначалася журналом 

«Світ мистецтва» та іншими виданнями, в яких друкувалися художники цього кола, 

– які багато в чому задавали тон. Як приклад можна назвати роботи М.Якунчикової, 

зокрема, її обкладинку для журналу «Світ мистецтва» (1898). У найближчому 

оточенні «Спілки семи» – троїсту форму мають роботи М. Синякової («Єва» та ін.). 

В «Єві» Синякової бокові стулки розбиваються клеймами, що посилює іконні 
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алюзії, хоча «клейма» наповнені підкреслено язичницькими мотивами, полишаючи 

осторонь сакральний зміст іконної форми.  

Тема складчастої форми (ширма, віяло, гармошка) стала улюбленою в 

кубофутуристичному художньому експерименті, – особливо в якості вираження її 

кубістичної складової. Остання також багато в чому змінила образотворчу мову. 

Гранована кристалоподібна форма визрівала в мистецтві на межі ХІХ-ХХ століть. Ці 

процеси відбувалися не тільки в просторі європейських майстерень (передовсім у 

Поля Сезанна), а й у вітчизняних мистців – Михайла Врубеля і його послідовників, 

наприклад, К.Петрова-Водкіна. Цей художник багато дав українському мистецтву, і 

не тільки через своїх безпосередніх учнів: Віктора Пальмова та Павла 

Голуб’ятникова, що працювали в Києві, або Григорія Бондаренка – в Харкові. Не 

зовсім очевидний, але все ж таки посутній вплив він мав і на харківське коло 

художників. Роботи Петрова-Водкіна часто згадувалися. Єрмілов зберігав своє 

шанобливе ставлення до цього мистця з його чіткою пластикою форми, 

рекомендуючи своїм учням: «Згадуйте Андрія Рубльова, Феофана Грека, але 

частіше дивіться на Петрова-Водкіна. Це той майстер, котрий, коли ви його 

зрозумієте, дасть вам більше, аніж будь-хто інший» [511, c. 300].  

Якщо для європейського мистецтва шлях до кубізму прокладав Сезанн, то 

художники, що працювали на теренах Російської імперії, не завжди мали 

можливість безпосередньо знайомитися з актуальними новаціями паризького штибу. 

Не всім був доступний і «щукінський Париж». Далеко не кожен український 

художник міг дозволити собі поїздку до Москви для знайомства із знаменитою 

колекцією. У той же час, маючи потребу в якійсь підказці, вони знаходили її у 

творчості Врубеля. Шлях «через Врубеля» був дуже ефективний для українців. 

Значення його творчого експерименту, що відбувся на київській художній сцені, – 

для широкого кола художників, важко переоцінити. Врубелівський слід на шляху до 

власних оригінальних новацій віднаходять українські та зарубіжні дослідники 

творчості авангардних художників, чиє становлення відбувалося в Києві, позначене 



178 

 

генієм Врубеля (особливо це стосується розписів Кирилівської церкви та 

Володимирського собору, які були доступні для загального огляду). Своєрідне 

продовження врубелівського експерименту з формою дослідники вбачають у 

творчому пошукові А. Петрицького [100]; так само, як і його друга та співкурсника 

по Київському художньому училищу, майбутнього майстра кубістичної «Гранатової 

чайхани», О.Волкова [151] (рис.3.225), що поїхав до Середньої Азії; Антуана 

Певзнера [594, 595, 606, 619], який переніс свій експеримент за кордон, і багатьох 

інших. Зазначимо, що автор першої монографії про Б.Косарева М.Чернова також 

згадує про Врубеля у зв’язку з «Портретом М.Євреїнова». Ми безсумнівно вгадуємо 

майже врубелівську витонченість у виявленні пластичних багатств форми, виховану 

цим майстром здатність до глибокого художньо-пластичного переживання 

(рис.3.227).  

Центральна частина картини Бориса Косарева, названа триптихом, взята в 

подвійні рамки, що трохи нагадує збірну ширму. Цю тему підтримують множинні 

подвійні і троїсті форми. Тричастинний розподіл картини створює численні 

перетини площин, характерні для кубізму. Відчувається знайомство з роботою К. 

Малевича «Точильник. Принцип миготіння» (1912), а можливо, і з «Оголеною, що 

спускається зі сходів» М.Дюшана. Футуристична «одночасність» входить як 

складова в цю роботу, що об'єднує стилістику двох течій. Моделювання 

театралізованого художнього простору об'єктивно задане моделлю портрета. 

Євреїновська тема «театру для себе», «театралізації життя» розігрується тут у згоді з 

портретною логікою – за партитурами, заданими новатором-режисером. Фігура 

Євреїнова вписана в центральну частину. У той же час кубофутуристичний «текст» 

задає особливу стратегію читання «портрета». Розташована в центрі маска, що 

становить такий собі код деперсоніфікації портрета, слугує для нього точкою 

збирання. Цікаво, що маска коронована. Це жест, адресований Євреїнову, але в той 

же час – своєрідна «марка» Косарева, предмет з його футуристичного лексикону, 

який зустрічаємо також у роботі «25 червня», що представлена на сторінках цього ж 



179 

 

альбому. Основні робочі елементи побудови, формальні інфраструктури мають 

кострубаті, зубцеподібні конфігурації. У лівій стулці вони нагадують гірське пасмо, 

у центральній частині – зубці корони над маскою. Розміщені по чотирьох кутах 

квадрата (у який вписується «триптих») руки-ноги утворюють фігуру, що 

асоціюється із зображеннями зі східного пантеону багаторуких і багатоногих 

божеств, і водночас – із вертепною лялькою (Петрушка-Арлекін), що з’являється із-

за ширми. Недоступна в своїй герметичності персона (як божество, що спочиває, 

оточене динамічними силами) і рухливі оболонки-ролі-маски. На формальному рівні 

ми бачимо утворення з суцільної маси, які чергуються з лінійною ґраткою. 

Структура ядра проявляється на поверхні «арлекінів-оболонок» строкатими 

крикливими клаптями.  

За законами кубофутуризму ця форма, що з'являється в множинних іпостасях, 

читається як монолітна. Отже, усі задіяні в ній фрагментації становлять якусь 

заздалегідь обумовлену цілісність. У ритмічну структуру залучені форма і колір 

(наскільки можна судити з чорно-білої репродукції), де темним елементам 

відповідають світлі. Рух закручується по спіралі, творячи вихор, що якоюсь мірою 

апелює до того потоку краси, яким маркована творчість Врубеля. Косарев дробить 

живописну поверхню на безліч окремих елементів. Не відмовляючись від предмета 

зображення, він трансформує його, що створює труднощі в розпізнаванні окремих 

фрагментів. Проміжки між ними також заповнені ритмічними фігурами; поверхня 

одягу – ромбами, що вводять необхідну для портретної концепції Косарева тему 

арлекінади. Але ймовірно, не менш важливою мотивацією тричастинного вирішення 

композиції є приналежність моделі до світу професійного театру. Творіння 

спроектоване в тричастинний простір сцени (задник і боковини куліс). Але це і гра 

дзеркал у трельяжі театральної гримерки.  

У «Портреті М.Євреїнова» виразна динаміка бічних частин триптиха. 

«Арлекін» врівноважується масивною плямою торса і голови в центральній частині, 

від чого виникає ефект пришпиленої комахи в колекції ентомолога. Рухливі кінцівки 
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контрастують з жорстко закріпленим торсом, підкреслюючи вразливість 

екстравагантного творця-експериментатора, котрий на довгі роки приковував до 

себе загальну увагу. Це надає образові ноти фатальності, чимось нагадуючи 

врубелівський портрет Сави Мамонтова (зім'ятою пластикою фігури, втягнутою в 

плечі масивною головою і навіть натяком на манишку), де ця алюзія прозвучала як 

тема долі. Цей твір Косарева, з його важкою для «прочитання» формою, що 

найвиразніше видає інтерес до Врубеля. Складністю і багатством бачення форми він 

привертав до себе увагу українських художників, які рухалися в 

кубофутуристичному напрямку. Асоціації з творами Врубеля висловлювала, 

нагадаємо, і Чернова, яка чимало відомостей отримала від безпосереднього 

спілкування з мистцем.  

Заслуговує окремої розмови текстова частина твору, себто вторгнення букви в 

організацію образотворчої площини кубістського, дадаїстського або 

футуристичного зразка. Але ця практика не нова в українському мистецтві. 

Вигадливі написи в химерних «віконцях» зустрічаємо в староукраїнських портретах, 

які з початку ХХ століття знаходяться в полі зору художників-модерністів. Подібні 

включення в мистецтві авангарду спричинили зміни портретного жанру, які певним 

чином звернені до нашої власної архаїки. В українському мистецтві – це потужний 

пласт староукраїнської портрета, де словесне представлення моделі в картині 

неабияк розширює репрезентативну традицію. У футуристів лінгвістичний ресурс 

використовується інакше. Звернімося до порядку анонсування персони Миколи 

Євреїнова в косаревському портреті (перенасиченому написами, як і деякі інші 

роботи художника, наприклад, «25 червня»). Очевидно, його порядок, так само, як і 

необхідність шифрування текстів, що вводяться в картину, визначає якась авторська 

стратегія, вона покликана відкривати зміст, водночас приховуючи його від 

непосвячених, сторонніх. Шукаючи відповіді на ці питання, насамперед, 

зосередимось на центральній частині «триптиха», себто на назві: «Портрет Єв [р] 

еіNОва». Напис являє собою своєрідний ребус. Роблячи екстравагантні випади по 
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горизонталі і стрибки вгору-вниз, він описує якусь діаграму: починаючись із 

вертикального спуску слова «портрет» (подібно до вертикалі японської каліграфії, 

що прикрашає традиційний живописний сувій), знову піднімається, утворюючи 

вершину у вигляді літери «і», і завершується спуском, а в кінці слова – відривом-

падінням останньої букви «а». У напис вторгається латина заперечної вставки NО 

(вичитується там і латино-кириличний «гібрид» NОВ, лексема ,вельми значуща для 

українських новаторів). Буква «р» зливається за кольором (контрастним до 

основного напису) з маскою, розташованою в самому центрі картини, збігаючись з 

нею прорізами. Ця буква практично не читається в чорно-білому відтворенні 

альманаху «Сім плюс три». (Цікаво, що буква «р» зникає також у написі слова 

«гастроль» в роботі М.Калмикова «Віолончеліст» 1918 р).  

Буква «я» входить в кутовий напис справа, специфічно цитуючи назву однієї з 

книг М.Євреїнова – «Театр для себя», яка, підкреслимо, поруч із іншими книгами 

Євреїнова була в бібліотеці Косарева. Тему євреїновської «бібліографії» підтримує 

анонс «Книги про Євреїнова» Василя Каменського – в верхньому регістрі 

центральної частини картини. Копія напису з обкладинки книги (із збереженням 

усіх особливостей шрифта), виданої в 1917 році в Петербурзі, відсилає до головної 

концепції її автора, Василя Каменського, котрий іменував режисера «геніальним, 

мудрим Арлекіном». Цим пояснюється арлекінада, що розгортається в картині, 

буфонна подача, шумлива реклама  

І нарешті, лівий і правий береги картини по вертикалі симетрично обрамлені 

усіченим написом. Верхня частина написів, зроблених навмисно великим плакатним 

шрифтом (театральна афіша?), зрізана, роблячи її зміст для невтаємничених 

неочевидним, або й взагалі нечитабельним. Сам глядач має розв’язати цю загадку, 

або відмовитися, програвши цю партію художнику. У даній криптограмі вгадується 

слово «барон» (принаймні так прочитане автором цих рядків). Отже, крім 

В.Каменського, в картині на латентному рівні «присутня ще одна постать з кола 

М.М.Євреїнова – театральний критик і меценат, що підтримував багато його 
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ініціатив, барон М.В. фон Дрізен. Саме у такий спосіб: «Дорогий бароне», – 

звертався до нього в листах М.М. Євреїнов. Окремим сюжетом, хоча і не цілком 

з’ясованим, виступає натюрмортна частина картини. Підготовчий етюд до неї 

Косарев продемонстрував на Першій виставці «Спілки семи». У каталозі він 

значиться, як «Матеріальний підбір до портрета М.М.Євреїнова». Улюблений в 

кубістичній картині повернутий до глядача круглий столик, символізує тут якийсь 

оперний пафос, те, що сам Косарев називав (зі слів дочки художника) 

«джентльменським набором»: дві палаючі свічки, карти. Він належить поставленому 

з ніг на голову світові театру Євреїнова. Строкатість предметного ряду також 

вторить арлекінаді. Продовження краю столу – в «стулках» триптиха створює 

округлу тут лінію обрію. У такий спосіб вгадується перспектива Землі. Цей 

апробований у мистецтві ХХ століття хід символізує всесвітню славу і популярність 

героя косаревського портрета. Він навертає глядача до семіотики сакрального 

мистецтва з його всеохопністю, а також до використання цього прийому в новітнім 

малярстві – в картинах від Анрі Матісса до К. Петрова-Водкіна, де земна куля 

набуває масштабів, порівнянних з фігурами персонажів.  

Свічки зазвичай відокремлювали глядачів від сцени, як це було прийнято в 

декоративній і аксесуарній частини театру того часу, і як про це розповідає у своїх 

спогадах про домашні спектаклі М.Дрізен [127, с.12]. Цей мотив викликає і якісь 

узагальнені асоціації з театрального світу, як-от, сцену в гральному будинку «Дами з 

камеліями» або в «Піковій дамі». Можна знову згадати Дрізена з його 

аргументацією щодо вірної передачі історії через прилучення до буття героя; так він 

рекомендує (спираючись на англійського історика Маколея) всадовити всіх за один 

стіл «змусити їх разом пити, їсти, ходити на війну, битися, умирати» [127, с.39] . 

Отож і Косарев немов заохочує глядача сісти за один стіл (нехай і бутафорський та 

театральний) зі своїм героєм.  

 У цьому портреті Косарев немов реалізує установку Євреїнова: «Взяти і 

загримуватися якимось"невідомим паном підозрілої зовнішності"»[132, с.134]. 
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Постати блазнем, клоуном – на той час не просто означало втратити свою соціальну 

ідентичність. Попри те, що зусиллями художників-імпресіоністів (а пізніше Пікассо) 

– ця соціальна група зайняла стійке місце в тематичному репертуарі живопису та 

скульптури, – блазень, клоун (арлекін) представляв фігуру маргінальну. Прикладом 

можуть бути рядки з віршу М.Семенка «Хлопчик»: «<…> Я несталий, І життя моє – 

білий круг. / Чекайте – завтра я арлекіном встану, / І задзвенять маленькі дзвоники 

на шиї». І звернення до цієї теми все ще мало епатажне значення, що цілком 

уписується в парадигму євреїновського «театру для себе». Яке ж тлумачення 

множинних форм, яка художня цінність цих масок-оболонок? У цьому «театрі для 

себе» кожен такий жест утилітарний, він має самодостатню цінність. Створюючи 

нову маску, вкладаючи в неї нову «форму себе», художник вкладає свою творчу 

енергію, одухотворює її. Така маска – не зовнішній аксесуар, а відображення 

внутрішньої сутності. Безліч ролей відображає її складність. У такий спосіб тут 

побіжно фіксуються якісь менш цінні, прохідні етапи. Художник досліджує 

взаємовідносини між статичним ядром, яке обумовлює саму індивідуальність, і 

рухливими, мінливими двійниками, – оболонками-масками. Диференціацією на 

статичне ядро і рухому, мінливу оболонку, досягається дистанціювання від 

акторських масок, від нескінченної низки подрібнень, кожне з яких створює свій 

шар, що відкладається у вигляді аморфної матерії і стає його захисною оболонкою. 

Суть цього тотального театрального механізму полягає у спрощенні складного. 

Узагальнення і спрощення мистецтва, – як в абстракції – виступає тут чинником 

ускладнення дійсності. 

Більшість робіт і фактично кожен портрет зі збірки «Сім плюс три» в тій чи 

іншій мірі позначено театралізацією. Заслуговує на особливу увагу «Портрет 

дружини» Володимира Бобрицького (рис.3.237). У ньому знаходимо відгомін культу 

жінки, влади краси та усвідомлення крихкості жіночої сутності. Варто зауважити: 

характером, жіночим темпераментом Лідія Третьякова відповідала ідеалам свого 

часу, що знайшло відображення в концепції портрета, його образотворчій тканині. З 
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примхи художника фалди жакета, що накривають згори спідницю, трансформовані в 

стрілоподібні форми. Простір фону здиблений гранями. Такі прийоми, з відгомоном 

кубізму, стали загальновживаними у мистецтві того часу. Це те, що в художньому 

колі з дещицею іронії називали «підкублюванням». Композицію по діагоналі 

пронизує стрілоподібне «ребро» фону, перетинаючи стебло самотньої троянди у 

вазі. У трагічному зламі квітка схиляється до голови моделі. Образ музи «Спілки 

семи», красуні, що розбивала серця, – знайшов у цьому портреті оригінальне 

втілення. Мода на «зістарювання» моделі (рис.3.229), що її вже згадувано у зв'язку з 

художниками «Спілки семи» (зокрема, портрети Б. Косарева), очевидно, торкнулася 

і роботи Володимира Бобрицького. Тож у листі до Катерини Неймайєр (24.02.1965) 

В.Єрмілов пригадував уривки з її гумористичної епіграми, присвяченої цій роботі, в 

якій римувалися слова «портрет <…> і – сто лет» [59, с.122].  

Художники «Спілки семи», викладаючи у своєму маніфесті нове розуміння 

форми і кольору, пояснюють: «Якщо в картині сучасного художника ми зустрінемо 

обличчя лілового або смарагдово-зеленого кольору, то ми не повинні думати, що 

художник бачив або уявляв собі таку особу. Ні. Художник скористався тут 

кольором, як засобом для досягнення будь-яких інших, найчастіше формальних 

цілей. Прикладом описаного вирішення проблем світла і кольору можуть слугувати 

картини художників «Спілки семи»: Бобрицького – «Портрет дружини», Бориса 

Косарева – «Портрет Євреїнова» та деякі портрети роботи Мане Каца» [481, с.9]. 

Виходячи з цього тексту можна припустити, що у лілових тонах намальоване 

обличчя в портреті Л.Третьякової-Бобрицької, а в смарагдово-зелених – обличчя в 

«Портреті М.Євреїнова» Б.Косарева. Опис техніки (що супроводжує роботи в збірці 

«Сім плюс три») щодо «Портрета дружини» В. Бобрицького сповіщає: Портрет 

дружини, масло з лаком, чорне, сіре, синє, червоне. Фактура гладка, полірований 

саф'янний лак, розмір 140 х140 см. (Рідкісний випадок, коли дано – розмір). 

Важка, негнучка тканина сукні, підкреслювана художником, відповідає 

фактурі того костюма, який ми бачимо на одній зі світлин (рис.3.240). Такі мотиви 
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«одягу-панцира», одягу-обладунку в портреті Лідії Третьякової чергуються з 

фрагментами, що обтягують форму тіла (коліна з підкресленою анатомією). З 

одного боку, це данина пластиці кубізму, який лише вибірково вдається до 

анатомічної характеристики. З іншого, – тут прочитується туга за іншим часом та 

іншим одягом, більш вигадливим, – як-от у часи Середньовіччя чи Ренесансу 

костюм демонстрував свою багатошаровість різноманітними випуклостями, 

випусками підкладок. Оте спучування і опадання матерії створюють гіперактивний 

рельєф, який працює на «відчуження» (Б.Брехт) зображуваної моделі. Такий 

домашній «театр для себе» розгорнуто й у «Портреті дружини» В.Бобрицького. 

З початку XX століття, коли захоплення архаїкою, зокрема й вітчизняною, 

спричинило потужний імпульс до вивчення національних витоків у культурі й 

мистецтві, особливої популярності набуває народний костюм. Представниці 

прекрасної статі з близького оточення «Спілки семи» теж віддали цьому данину у 

своїх строях (рис.3.230). Катерини Немайєр – поетеса з оточення Єрмілова і 

Косарева (близькі стосунки пов'язували її з Велемиром Хлєбниковим), постає на 

фото в українській сорочці з чудовою вишивкою (фото зроблене, за О.Парнісом, в 

Дубках, ймовірно, 1919 р.) [59, с.123].  

Муза В. Єрмілова і В. Бобрицького Лідія Третьякова також у своїх смаках 

відрізнялася надзвичайною стильністю. У серії знімків з архіву Єрмілова бачимо її в 

різних костюмах, зокрема – в сміливих для того часу штанах (нагадують східні 

шаровари). А ось на одній з фотографій вона постає в сорочці, що нагадує 

вишиванку, доповнену низкою намиста, схожого на традиційні коралі, – в дусі 

українського народного костюма. Ці трансформації образів – ніби такий собі 

маскарад, характерний для того часу. Але важливо те, що український костюм 

увійшов до цього «театру саморепрезентацій» як престижний. До цієї низки 

залучалися й інші ролі. Наприклад, одна з суконь Л.Третьякової (з ефектною 

баскою), подібна до тієї, в якій вона вдягнена на портреті Бобрицького (див. стор.). 

Художник безсумнівно стилізував її одяг, надаючи їй майже середньовічного 
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образу. Це був відгомін того культу «прекрасної дами», відтворений в 

європейському мистецтві модерну, особливо виразний в колі прерафаелітів. Про це, 

наприклад, свідчить й історія Червоного Будинку У.Морріса (включно з 

проектуванням костюмів для господині дому, Джейн Барден). Такої ж популярності 

набули досліди «глобального синтезу» Анрі Ван де Вельде, бельгійського майстра 

модерну, що зазнав на собі впливу Морріса [430, с.98]. У своєму власному будинку 

в Уккле (поблизу Брюсселя) він створив ансамбль інтер'єру (меблі, усілякі прикраси, 

посуд), що включав також сукню дружини, – все це в єдиному «лінійному модулі» 

[429, с.99]. Тут доречно згадати і про облаштування домашнього інтер'єру М. 

Врубелем, а також його ескізи суконь для дружини. Дуже цікавий матеріал про 

перебування Врубеля на хуторі художника М. Ге (що знаходився в кол. 

Чернігівській губернії недалеко від Ніжина) містіться у спогадах Катерини Ге, 

сестри Н. Забели, дружини Врубеля [73]. Спогади були опубліковані уперше 

найбільш повно за її щоденником у київському журналі «Мистецтво та друкарська 

справа» в 1910 році. Тут із дивовижною переконливістю створено портрет Врубеля. 

За повсякденним описом сцен із життя Врубеля, його стосунків з людьми, його 

вчинків та бажань (наприклад, прикрасити їхній маєток поблизу Ніжина великим 

ставком), вигаданих ним театральних суконь «для Наді» або умеблювання будинку, 

найнятого художником у Москві в 1900 р. – постають зримі картини мальовничих 

гармоній, улюблених Врубелем ніжних відтінків «vіеіх rоsе» та «rеsеdа», 

проглядається потужний потік естетичної свідомості художника, його «пристрасть 

до краси» [73, с.221, 219]. Ці концепти пройшли свої цикли в українському 

мистецтві спільно з ідеями «життя як мистецтва», хоча й із деяким запізненням, і 

підійшли до порога вже нових життєбудівничих програм в художній культурі. 

Чимало важливого художнього матеріалу додають фотопортрети Лідії 

Третьякової, у створенні яких, ймовірно, брав участь Василь Єрмілов (рис.3.240-

241). На одному зі знімків видно тінь фотографа, в якій вгадується постать Василя 

Єрмілова. Тут, безсумнівно, йдеться про режисування портрета. Театральні 
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перевтілення Третьякової подібні до тих, що до них Єрмілов вдається у власних 

фотопортретах, які він завжди ретельно вибудовував. Цей підхід лежить в основі 

«театру Єрмілова», героїнею котрого була та ж Лідія Третьякова. Микола Євреїнов, 

чий вплив на художників безсумнівний, ідею тотальної «театралізації» викладав ось 

як: «Театрально-вимоглива людина не в змозі "ходити в гості" у наш час: її нерви не 

витримують жахливої ідентичності наших домашніх "театрів для себе". Її потяг за 

кордон, на брудний Схід, мало не до "чорта в зуби", випливає часом з простого 

бажання бачити навколо себе інший одяг» [132, с.104].  

У роботах художників, що об'єднали свої зусилля в групі «Спілка семи», 

відчувається прагнення перевершити всі канонічні образотворчі системи. Вони 

ігнорують гравітацію, експериментуючи зі створенням системи координат, яка 

відображає рух сущого – по спіралі. Тому бачимо «спіральну перспективу» в 

«Мертвій петлі містера Ерос» В.Бобрицького (рис.3.215), або ідею розвитку форми у 

вигляді її вибуху – в роботах Міщенка в альбомі «Сім плюс три» (рис.3.231).  

Літо 1918 було пам'ятне для «Спілки семи» не тільки різноманіттям соціально-

політичних подій, а й поверненням до Харкова учасника театру воєнних дій Василя 

Єрмілова. Група була надзвичайно активною на той час. До 1 травня 1919-го члени 

групи Борис Косарев та Георгій Цапок брали участь в оформленні вулиць, 

центрального залу іподрому, який на той час був головним місцем проведення 

політичних демонстрацій у революційній столиці. У 1919 році члени «Спілки Семи» 

і їх оточення влилися в Професійну спілку діячів лівого мистецтва в Харкові під 

головуванням Григорія Петникова (з яким вони мали досвід спілкування у Красній 

Поляні), почали активно співпрацювати і з його журналом «Шляхи творчості». 

Обкладинку для журналу розробляє В.Єрмілов. В архіві Косарева також є ескіз 

обкладинки «Шляхів творчості», але він не був реалізований. На сторінках видання 

постає пістрявий склад: М. Асєєв, А.Бєлий, О.Гастєв, Василіск Гнєдов, О.Гуро, 

Рюрик Івнєв, Б.Лівшиць, О.Мандельштам, Б.Пастернак, Г.Петников, В.Хлєбников. 
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Серед ілюстрацій – роботи харківської групи: В. Бобрицького, В.Єрмілова, 

Б.Косарева, М. Синякової. У якості гостей – Ю. Анненков та К.Малевич.  

При активній участі об’єднання здійснюється випуск «Збірника нового 

мистецтва» (рис.3.242). Склад авторів і на цей раз представляв Харків, Москву та 

Петербург. У збірнику публікуються літературні твори В. Хлєбникова, 

В. Маяковського і Б. Пастернака, О. Гастєва, О. Гуро, Г. Петникова. У літературно-

художньому альманасі були опубліковані «Портрет М.Євреїнова» роботи 

Бобрицького, кубофутуристичний «Nature mort» Єрмілова, футуристична 

композиція М. Міщенка «Від’їзд», ілюстрація до книги Г.Петникова «Парость 

сонця» М. Синякової, «Містер Ассо» Г. Цапка, кубістична скульптура в дереві Б. 

Цибіса, роботи Б.Косарева, В. Дьякова, М.Калмикова.  

Обкладинка і один з фронтисписів «Збірника нового мистецтва» створені В. 

Бобрицьким. На сторінках альманаху – його портрет Миколи Євреїнова, виконаний 

у кубістичній графіці. Ймовірно це той самий олівцевий портрет, котрий, згідно з 

каталогом, був показаний на 1-й виставці Підвідділу мистецтв 1919 р. у Харкові 

[372]. Крім впливу відомої серії мальованих портретів Ю. Анненкова-кубіста, в 

ньому відчувається відгомін того інтересу до ікони, який живив дуже багато 

напрямків у мистецтві авангарду, – і ті ж таки іконні традиції, вже перетворені 

Малевичем в жанрі портрета і автопортрета. Квадратний формат «Портрета 

М.Євреїнова» В.Бобрицького (рис.3.244), центруючи зображення, апелює до 

іконографії «Нерукотворного Спаса» – з його божественною геометрією, хрестом і 

колом німба, вписаним у квадрат. У циркульне коло, так схоже на німб, тут вписані 

контури голови. Але, на відміну від сакрального прототипу, відчуття симетрії 

обличчя – по вертикалі і горизонталі – досягається в інший спосіб: це радіальне 

зображення, де точка обертання – початок носової складки. Хрестоподібно 

перетинаються діагоналі квадрата. Внутрішній куточок ока є центром композиції, 

посилюючи тим самим силу погляду. У вільних, але не позбавлених системності 

геометричних побудовах малюнка радіус виступає своєрідним модулем, що формує 
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нові просторові відносини. Портрет складається з поєднання фронтальної і 

профільної проекцій голови, які створюють віртуозну композицію симультанного 

типу. На відміну від сонцеликого Спаса у «Портреті М.Євреїнова» проступають 

асоціації з повним місяцем, а профіль виглядає, як щербатий місяць. В якості інших 

цитацій і відсилань до художніх прототипів відзначимо Хогартову лінію краси. Вона 

повторюється тричі, і паралельність ще більше посилює її звучання, особливо 

виразне – у завитку волосся на чолі. Спадає на думку знов-таки євреїновська 

апологія маски, ролі, театру.  

Дещо пізніше в подібному ж стилі й форматі (слід думати, що розміри були 

схожі) В.Бобрицький виконав портрет Максиміліана Волошина (рис.3.246). 

Датований 1919 роком, портрет, вочевидь, був створений Бобрицьким під час 

поневірянь художника, які завершилися еміграцією. Не виключено, що він не 

вперше опинився в садибі Волошина, у всякому разі мав уявлення про нрави і звичаї 

«волошинців». «Коктебельський самітник» взагалі підтримував зв’язки з 

харківським мистецьким осередком, наприклад, експонував на виставці 

«Художнього цеху» серію акварелей, «символічних краєвидів», як про це писали в 

місцевій пресі [78, с.36]. Але з початком війни затишок коктебельського життя був 

перерваний. Попри те, поет продовжував давати притулок багатьом і багатьом. У 

той час, як Чорне море поставало «як величезний басейн вавилонських річок, а 

глиняні гори – як стародавня стіна плачу <...>» [210, с.69], Волошин надавав свій 

будинок переслідуваним, переховуючи втікачів (зокрема й тих, хто, подібно до 

В.Бобрицького, збирався покинути батьківщину назавжди), долучаючи до сімейного 

кола різноликих героїв того буремного часу. 

Харизматичність Волошина, явлена глядачеві, втілена в монументалізації його 

лику, який є відбитком особистості. Образ Максиміліана Волошина Бобрицький 

переосмислював у дусі того «теургічного» життєбудівничого символізму, який був 

близький поетові [69, с.640]. Чимало з тих, хто створював портрети Волошина, 

мимоволі переймалися його маститою постаттю, виразністю «голови Зевса», яка 
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прикрашала потужний торс. Етично акцентований портрет розкриває натхненний 

образ людини в її схильності до моральних вчинків, глибини переживань і широти 

думок. Гіпнотичний вплив справляє на глядача погляд, очі виказують, людяність, 

яка нагадує про божественну природу людського лику. Розділене на пасма волосся 

здається мокрим (алюзія щодо «Спаса Мокра Борода») і в той же час воно ніби 

розвіюється вітром. Портрет передає щось посутнє від «кодексу» «волошинців» – 

прагнення до свободи і природності, включаючи одяг і чуприну («волошинський 

балахон і полиновий віночок» на голові). Завсідниця садиби М.Цвєтаєва висловила 

це так: «Те, що негарно виглядає на вітрі, – потворне») [199, с.176]. 

Згадка про відомий нам іконописний канон (так само, як і в «Портреті 

М.Євреїнова») налаштовує на багатозначність образу. Залучення іконографії 

Мандиліона дозволяє зрозуміти символічне значення портрета і розгадати загадку 

його притягальної сили. Рамка портрета обведена своєрідною облямівкою, – ніби в 

малюнку відтворюється притаманна сакральному зразку паволока із зображенням, 

укріпленим на дерев'яній основі. Персонаж, поміщений в центрі квадрата як у центрі 

світу, і це сприяє абсолютній семантизації всіх рівнів зображення. Замість 

волошинського полинового віночка – бачимо німб у проекції, який відсилає до 

іконної традиції і до тих цінностей і сенсів, які вона несе. Буцімто людина, 

зображена тут – дійсно створена за образом і подобою Божою, і здається 

терпимішою і добрішою за інших. «Німб» викликає також і блоківські конотації, 

нагадуючи про багатозначність світу людини – подоби Божої. І подібно до того, як у 

сакральному мистецтві знаходять відображення різні царини світобудови, пов’язані 

між собою, – портрет Волошина супроводжується складним фоном, який здається 

продовженням і навіть завершенням внутрішнього стану героя, розкриваючи його 

оточення, а також невід'ємну від нього сферу Коктебельської бухти. Наділений 

рисами універсальної всеохопності, портрет водночас об'єктивує конкретні реалії 

життя «коктебельського самітника». Тло портрета, що здається абстрактним, 

наділене цілою низкою алюзій: велике західне сонце над видноколом з рядами 
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виноградників, Кара-Даг над хвилястим морем (пригадується присвячений 

Коктебелю вірш О.Мандельштама «Бежит волна волной», з усіма його 

коннотаціями), коктебельський будинок-башта (і храм, і маяк... ). Орнаментальні 

мотиви фону асоціюються і з атрибутами побуту будинку Волошина (наприклад, 

декоративна панель дверей зимового кабінету). Так чи інак, ці мотиви сприяють 

поглибленню образу поета, вираженого у його поетичних творах, так само, як і у 

віршах його гостей. Портрет наповнений духом комуни, з її підвалинами, як про це 

згадували завсідники: «в середовищі обормотів [так ще називалися «волошинці» – 

Т.П.] створився свій «статут» – взаємні захоплення перед красою, свободою і 

ліричною насиченістю кожного моменту... Всі милуються одне одним, всі на «ти» 

[199, с.176]. «Кіммерії Сонце – Макс!» [292, с. 186], – образ, котрий ще донедавна 

існував на рівні жартівливих сонетів, набув реальної плоті в портреті 

В.Бобрицького. 

Певну паралель в колекції Будинку Волошина складають два «оглавні» 

автопортрети М.Волошина 1919 (папір, акварель), а також графічний, у схожому 

форматі і розмірі, портрет роботи М.Євреїнова (1918, пап.туш, 17х16) (рис.3.245). 

Техніка цього портрета, побудована на експресивних лініях, близька до деяких 

речей з колекції Волошина, зокрема, його офорта «Кіммерійський пейзаж», з 

каскадом паралельних ліній. У двох графічних портретах В.Бобрицького намітилася 

серія портретів видатних людей епохи, якій, мабуть, не судилося реалізуватися 

повною мірою. Вона примикає до певного напрямку в портреті, що спирається на 

оглавні ікони, де особливо вражаючий вплив справляє піктурологія Малевича. Двічі 

повторена у зображенні загадкова «сімка» підтверджує значення, яке для 

Бобрицького мала художня «Спілка семи». Напевно, цей знак був уречевленням 

зв’язку з об’єднанням, групою однодумців у ті лиховісні часи. 

На зламі 1920–1921 рр. В.Єрмілов створює несподівано яскраву портретну 

серію, яка гостро передає психологічний настрій постреволюційного Харкова. Це 

так звані «Тюремні замальовки», зроблені в катівнях ЦУПЧРЕЗКОМу (центральне 
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управління надзвичайного комітету), куди Єрмілов потрапив разом із Катериною 

Неймаєр та її сестрою за доносом і де провів, як про те свідчить О. Парніс, 38 днів. 

Олівцеві портрети містять сигнатури, а саме: авторський підпис, дати замальовки, 

подекуди позначки місця виконання: «камера № 7», «камера № 10». За характером 

образного вирішення та форматом до серії, на нашу думку, слід долучити 

мальований «Автопортрет», який досі ще з «Тюремними замальовками» не 

ідентифікували. Вважають, що Єрмілов закінчив «Автопортрет» 5 січня 1920 р. 

Однак зроблений його рукою напис («В. Єрмілов. 1920. 28–5 січня»), зокрема, 

характер його розташування, дає підстави і для іншого тлумачення. Логічно 

припустити, що рік свідчить про початок роботи (28 грудня 1920) і що саме 

автопортрет, зроблений в перші дні перебування в камері, започатковує «тюремну 

серію». Підтримує цю версію й образне виконання, що за суворістю зображення 

близьке до «Автопортрета» Ж.-Л. Давида, написаного ним у в'язниці 

Люксембурзького палацу, куди його кинули після термідоріанського перевороту. 

Вся портретна серія зроблена в експресивній манері, яка вирізняє його мальовану 

графіку з-поміж інших робіт художника пильною увагою митця до старих майстрів, 

притаманною його сучасникам німецьким експресіоністам. Експресіоністичним 

впливом позначена вся рання графіка Єрмілова. Низка замальовок улюбленої моделі 

художника А. Булдиги (гротескно виразна пластика худого тіла: довга жилава шия, 

хворобливо загострені ребра й ключиці, що випинаються під шкірою, гострі риси 

обличчя) перегукується з малюнком А. Дюрера «Портрет матері» (1514), і це знову 

нагадує про зв'язки Єрмілова з колом «Спілки семи», впливом на його творчість 

Марії Синякової. 

У 1923 році «Спілка семи» зробила спробу зібрати свої сили, вже розкидані по 

світу, під егідою українського «ЛЕФу». На той час в еміграції, з початку 1920-х 

років, уже перебували Володимир Бобрицький (разом із Лідією Третьяковою), М. 

Калмиков, М.Мане-Кац, Б. Цибіс. Журнал «Червоний шлях» згадує: «У Харкові 

засновується «Леф» (Лівий фронт мистецтв). <…> У «Леф» входять наступні 
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майстри: М. Соболь, Г. Цапок, С. Боровий, О. Хвостов, М. Міщенко, Б. Косирев 

(правильно Косарев – Т.П.), В. Ермілов, Бондаренко та ін. Налагоджено і 

налагоджується зв’язок з окремими представниками з Парижа (С. Фазіні, С. 

Олесевич), з Римом (Б. Цибіс), з Афінами (М. Калмиков), з Венецією (Ф Гозіасон), з 

Нью-Йорком (В. Бобрицький), з Берліном, з Єрусалимом (П. Сапожок), Яффою 

(З. Константиновський) та ін» [542, с.257]. 

3.3. Вплив одеського художнього кола на розвиток харківського 

кубофутуризму 

У ті роки, коли Одеса стала одним з найактивніших політичних центрів 

величезної території колишньої Російської імперії, життя закинуло сюди і Бориса 

Косарева. Залишається й досі нез'ясованим: чи справді він потрапив туди наприкінці 

1919 року разом з частинами денікінської армії, мобілізації до якої уникнути не 

вдалося (писарем, згідно з однією із леґенд). Не можна виключати і скорботних 

думок про еміграцію, які він міг виношувати разом зі своїми друзями по об'єднанню 

«Спілка семи» – Володимиром Бобрицьким і Болеславом Цибісом (у ті часи, «коли 

за гроші можна було купити будь-який паспорт, підданство будь-якої країни»). У 

1920-му і Цибіс, і Бобрицький вже опинилися в Константинополі. У рік трагічного 

завершення подій (пам'ятний розстрільний 1920-й рік), Косареву вдалося уникнути 

смерті і вигнання, йому явно протегувала фортуна і Одеса, яка заякорила і 

заземлила, дала роботу і нове коло друзів.  

У творчому архіві Косарева Одеса постає низці графічних робіт, та передусім, 

у фотографічному циклі (рис.3.247-252). Коробка зі скляними негативами (9 х 12 см) 

містить написи з одеськими топонімами і датована саме 1920 роком. То були часи 

розгромлених магазинів і крамниць, міських вулиць, занурених у темряву, – усе це й 

постає, вихоплене уважним оком фотографа, – зокрема, будівлі Старого базару 

(рис.3.255-256), ті самі «чудові міські кам'яні ешопи» Г.І. Торічеллі (1830-1840-і 

рр.), руїни яких (за свідченням О.Губаря), простояли до 1920-х років [112]. Чим 

зацікавив Косарева одеський ринок у ті дні, коли, за спогадами сучасників, 
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«продуктів не можна було купити ні за які гроші»? Можливо, героїчним характером 

цієї архітектури. На суворих знімках відсутній звичайний для південного базару 

колорит. Хоча в описах тих років (згадаймо «Залізне кільце» В.Катаєва) барви 

одеського ринку зберігають свою силу: «в ці залізні дні молодості над нами завжди 

буде волога, висока блакить, і сливи на ринках будуть покриті бірюзовим пилком». 

Пригадується ще одна катаєвська репліка – вже про Харків 1921: «Пам'ятаю 

спекотне літо у Харкові. Ми вже третю добу нічого не їли. У нас не було в місті ні 

рідних, ні знайомих, у яких можна було б, не червоніючи, попросити шматок хліба 

або ложку холодної, прісної каші без масла ... Не маючи грошей, щоб купити, і 

речей, щоб продати, ослаблі і майже невагомі від голоду, ми тинялися розпеченим 

містом, старанно обходячи базар» (В.Катаєв, «Чорний хліб»). Вочевидь, ці будови з 

доричними колонами, та й весь суворий вид ринкової площі вразив Косарева 

парадоксальністю картини і класичною величчю античного Форуму (М.Синявер). З 

проникливістю справжнього мистця Косарев виділяє те, що становить класичну 

тріаду архітектурного тіла міста: «акрополь, агора, ринок» (Г.Гачев). 

Переважна більшість знімків присвячена Воронцовському палацу (рис.3.250-

251, 262). Зокрема – своєрідний символ Одеси, – «прекрасна, у чверть кола, 

колонада» (В.Селінов). «Місце для усамітненого портика, – писав про цю 

оригінальну будівлю архітектор М.Синявер (він залишив чудові замальовки Старої 

Одеси), – так зручно вибрано, що його видно з різних частин міста» [448, с.21]. 

Потрібно підкреслити: цей мотив містить у собі ту рису одеської оригінальності, яка 

належить до умовного образу міста, що, власне, регулюється «законом маски» [565, 

с.339] (згідно з термінологією О.Шила) і робить його образ упізнаваним. Приміром, 

В.Топоров виділяв «загостреність» і «затупленість» петербурзьких вулиць як 

петербурзьку рису [502, с.352], – натомість своєрідність одеського пейзажу 

визначається увігнутими архітектурними формами Приморського бульвару, що так 

органічно вписується у навколишній простір (недаремно ж його так люблять 

зображати художники і фотографи).  
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Вандальськими руйнаціями позначені на знімках Косарева екстер'єри та 

інтер'єри знаменитої споруди, – типова доля багатющого архітектурного спадку в ці 

драматичні й нелегкі часи. Невитравна частка гіркоти домішується в знімках до 

замилування непроминущою красою, яку, попри все, треба зафіксувати, а отже – 

зберегти. Мистець, чиє перша освіта набувалася в стінах декоративної майстерні (у 

який він працював у Харкові в чеського майстра Л.Тракала), і власноруч спізнав, що 

таке альфрейні роботи, – особливу увагу приділяє розписам стелі і гарно 

декорованому каміну). Це одна з чудових оздоб палацу. І це про нього, зокрема, 

писав Селінов у 1928 році: «Камін кімнати, що передує великий залі, мармуровий, з 

вишуканими барельєфами обабіч (фігури жінок з букетами квітів у вазах на голові) і 

по верхньому краю (постаті дітей, що граються на природі) добре зберігся» [437]. 

Фрагменти розпису стелі на фотографіях Косарева, очевидно, належать до великого 

залу, що контрастує з вітальнею, яка, за спостереженням Селінова, «своєю 

простотою <...> підготовляє відвідувача до отримання ефектного враження при 

переході до зали, що дає відчуття веселості і життєрадісності, – позолоченим 

карнизом, гірляндами квітів та жвавими, в античному дусі сценами плафонного 

живопису» [437]. Знімки Косарева, зроблені на вісім років раніше, можуть слугувати 

майже тотожними ілюстраціями саме до цього тексту, представляючи палац зовсім 

інакшим, аніж тепер. У серпні 1928 Селінов нарікав: «Давно вже зіпсована 

балюстрада по верхньому палацової покрівлі: замість колишньої масивної, з 

вирізьблених кам'яних балясин витонченого зразка, тепер – металева візерунчаста 

решітка, котра не гармоніює з усім будинком» [437]. Ще один знімок 

чотириколонного бічного портика прикметно зіставити з враженнями од 

сьогоднішнього екстер’єру: «... Між здвоєними колонами там стоїть литий 

триголовий ліхтар, що невідь-яким чином зберігся <...>» [128, с.73].   

Деякі одеські знімки містять власноручні підписи Косарева, зроблені на 

кришці коробки,  наприклад: «Воронцовський палац», «Старий базар», або «Міст» 

(рис.3.260-261). Останній знімок, на прохання автора цих рядків, знавець одесики 
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А. Дроздовський прокоментував так: «Одесу з часів заснування перетинали численні 

глибокі балки. Через них були перекинуті мости, частково засипані. Більшість 

збереглася до наших днів. Дім першого ярусу дуже нагадує численні одеські двори з 

відкритими верандами, де минало життя їхніх мешканців. Але дахи пізніших за 

часом будівель верхніх ярусів не ідентифікуються як одеські. Нагадує Карантинну 

чи Воєнну балку, але там уже немає таких будинків унизу, а нагорі – інші споруди» 

(авт. арх). Утім, цей колоритний пейзаж – напевно, все ж таки одеський. 

У цьому знімку знову відчувається залюбленість Косарева архітектурними 

особливостями Одеси. Мости чи химерні дерев'яні сходи, М. Синявер також виділяє 

як окрасу Старої Одеси. Дуже любив архітектурне аранжування Карантинної балки 

Ю. Олеша, про що так виразно розповіла у своїх спогадах З. Шишова: «Юрі 

подобалася багатоярусність цих місць. <...> Йому здавалося, що він крокує по 

повітряній кулі, він відчував себе канатохідцем» [569, с.35].  

У ці ж роки Косарев знімав Балаклаву та її довкілля. Ось гірський масив Ай-

Петрі (його західна частина, Байдаро-кастропільска стіна), що тягнеться вздовж 

Південного берега Криму, ймовірно, стара Севастопольська дорога, яка перетинає 

хребет яйли. І, врешті-решт, Байдарські ворота, уславлені «ландшафтним ефектом» 

панорами, яка відкривається крізь їхню арку (рис.3.263-264). Відомий мандрівник 

(випускник природознавчого факультету Харківського університету) Є. Марков 

писав: «Я відвідав славнозвісні мальовничі куточки Європи, але гадаю, що навряд 

чи десь знайдеться таке вдале поєднання найпротилежніших елементів пейзажу 

<…>. Панорама, що відкривається з Байдарських воріт,сама по собі – одна з 

найграндіозніших, які де-небудь можна побачити» [228, с.340]. Над цією 

унікальною місцевістю витає дух гомерівської «Одіссеї», з пригодами її 

хитромудрого героя у балаклавській бухті (або ж «країні лістригонів»); у цих місцях 

знаходився храм Діани, де здійснювала обряди легендарна Іфігенія. Пафосний 

настрій, що домінує у низці світлин, увінчаній Байдарськими воротами, свідчить про 

захопленість величною природою і схованими у ній легендами. На знімках постають 



197 

 

скелясті гірські пейзажі з геологічними розломами, що виявляють нашарування 

земних порід, береги з нагромадженням каміння – «море й гори, вишина й глибина, 

рух і нерухомість» (Є. Марков). Ці знімки викликають в уяві «геологічний образ» 

універсальної парадигми побудови буття Павла Флоренського, який використовує 

навіть своєрідний  термін, «метагеологія» [540, с.107]. Таке коло асоціацій, 

породжуваних серією світлин Балаклавської бухти Бориса Косарева, видає в ньому 

людину, світогляд якої складався на початку ХХ століття, за часів символічного 

осмислення світу.  

Але в уявленнях критики 1920-х років подібне «замилування природою, «не 

доторканою блюзнірською рукою людини»,  «незайманими» нетрями, «хаосом», 

громаддям стовбурів, що безвідповідально і безсистемно гниють, – усе це відрижка 

реакційного романтизму» [506, с.40-43]. Автор цього напучування «фотографістам», 

Сергій Третьяков наставляє далі: «Чи не вірніше цікавитися природою, 

організованою в інтересах людини? Полями розораними й засіяними. Лісами 

розчищеними й культивованими. Ріками, замкненими в каземати гребель, щоб 

крутити електричні турбіни» [505, с.40-43]. Щодо «фотографіста» Бориса Косарева, 

то в його доробку якимось чином, неприйнятним з точки зору тогочасної 

ідеологічної парадигми, поєднуються обидві романтичні контрверзи: «реакційна» та 

«прогресивна». Останню могли б проілюструвати численні знімки, зроблені 

художником у Новоросійську. Низка стереосвітлин навіть мала б цілком 

«реабілітувати» опальний романтизм Бориса Косарева перед суворими суддями, що 

завладарювали художнім цехом у 1920-ті роки. У цій серії фотографій  ріки – 

«артерії», а море – могутнє «серце» транспортних шляхів, якими звершується 

«кровообіг» країни. Тож, попри перестороги критиків, портові ландшафти, на які так 

багата ця серія світлин художника (на відміну від балаклавської), несли-таки, 

відповідно до ідеологічних настанов того часу, відчуття «трудового життя країни», 

доводячи причетність художника до сучасності.  
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Ще недостатньо досліджено той вплив, що його спричинив Борис Косарев у 

мистецтві південного регіону, так само, як і ту роль, що відіграла Одеса в поширенні 

ним меж авангардного експерименту. У цьому сенсі цікаві його творчі контакти із 

художником Сандро Фазіні (в цей час уже відомим малярем і фотографом) під час 

спільної роботи в театрі та ПівденРОСТА. Про цей час сам художник залишив цікаві 

свідчення. З 17 вересня по 30 жовтня 1982 р. Косарев перебував на стажуванні в 

Будинку творчості у Седневі. Повернувшись до Харкова, він написав звіт про 

стажування такого змісту: «На тему «Колір в образотворчому мистецтві мовою 

живопису» опрацьовані були такі теми (рис.3.266):  1. Теорія кольору. 2. Темники 

РОСТА – Олеша, Катаєв, Багрицький. 3. Тираж плакатів Одукроста. 4. Кількість 

матриць у плакаті.5. Ескіз і плакат трафаретом» 

Постанова Укрраднаргоспу 1920 року, що спрямовувала сили в поліграфію, 

стала не лише рятівним колом для багатьох трудівників пера і пензля, а й 

мотивацією для їх особистого творчого спілкування. З ПівденРОСТА пов'язане 

виникнення влітку цього ж року «Колективу поетів» (Багрицький, Катаєв, Олеша). В 

інтерв'ю О.Красильниковій Косарев так розповідає про свій прихід в ПівденРОСТА: 

«опухлими руками я намалював два плакати. Мерз від голоду навіть у пальті. Погані 

плакати. Тремтіли руки. Приніс їх до ПівденРОСТА. Не прийняли. Від 

редакторського столу до дверей чвалав дуже довго. За цей час мене встиг помітити 

чоловік у шкірянці і круглих окулярах. Він усе зрозумів. Зупинив мене. Ще раз 

подивився. Плакати теж не схвалив. Але роботу дав. Це був Ісаак Бабель» [193, 

с.190]. Косарев працював під керівництвом Бориса Єфімова, голови «ІЗО» у 

розгалуженій мережі ПівденРОСТА. Пізніше той довірив Косареву художню 

майстерню (після розподілу відділу на плакатну і художню майстерні). «Мені 

щастило на хороших, цікавих людей, – згадував про це Косарев у 1982 році. – 

Особливо тоді, коли працював під безпосереднім началом Бориса Єфимова. Моїми 

колегами були М. Кольцов та В. Катаєв. <…>  як легко дихалося в колі цих людей!» 

[193, с.190]. Це було яскраве літературно-художнє одеське коло, що невдовзі покине 
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рідне місто заради Парижа чи Москви. Сандро Фазіні і Олександр Файнзільберг 

(старший брат Іллі Ільфа), Едуард Багрицький, Валентин Катаєв, Ілля Ільф, Євген 

Петров, Віра Інбер, Адаліс, Лев Славін, Зінаїда Шишова, Юрій Олеша. Серед них і 

представник талановитої родини Нарбутів – поет Володимир Нарбут. Нарбуту, 

котрий завідував ПівденРОСТА в Одесі, Фазіні був зобов’язаний щасливим 

відрядженням до Парижа (з якого, як відомо, не повернувся). А Косарева Кульгавий, 

себто В.Нарбут, (як його назвав у своїй повісті Е.Багрицький) мало не розстріляв, 

коли вони 1921 року їхали до Харкова, де той був призначений на посаду директора 

РАТАУ. Косарев, відповідальний комендант трьох вагонів і трьох платформ з 

автомобілями, був запідозрений у розкраданні французької фарби. «Везли її, – 

розповідав мистець, – насипавши в фунтики і склавши їх у бочку. Поки доїхали – 

фунтиков в бочці стало вдвічі менше: втряслися по дорозі». Врятувало його від гніву 

Нарбута тільки те, що фарби везли без накладної [591, с.190]. 

На час прибуття Косарева в Одесу «підступний Фазіні» був не тільки знаним 

мистцем, якого величали кубістом, на ознаку його «пейзажів в китайському стилі», 

чи «химерні лубки» [586]. Він мав уже чималий досвід роботи в агітпропі. Брав 

участь в оздобленні міста до 1 Травня, відпрацьовуючи першотравневі конотації. З-

поміж його творінь фігурують, наприклад, 10 великих і 100 малих зірок для 

Реввійськради і окрвійськомата. Про його плакати Катаєв писав: «матроси в дусі 

Матісса ... Чорні штани кльош ... Ультрамаринове море з сірими прасками 

броненосців, на щоглах червоні прапори» [586, с.24]. Про стиль Фазіні дає уявлення 

подвійний плакат на світлині з колекції Косарева: «Раніше пастухи слухали Гомера, 

який співав про подвиги царів / Нехай тепер царі слухають про подвиги пастухів і 

робітників». На обгортці негатива напис рукою Косарева: «Плакат А.Фазіні – 2 

аркуша картону фінського. Матеріали: картон, клейова фарба. 1920?» [Знак питання 

належить Косареву – Т.П.].    

Повернімося знову до скупих рядків Косаревського звіту 1982 року: «При 

обговоренні темпів роботи ПівденРОСТА виявилося, що терміновість роботи не 
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давала можливості адміністрації Роста затвердити редколегію; отож редакторами 

були самі мистці і «темники» Олеша, Катаєв, Багрицький». Саме певним відсотком 

з-поміж «темників» випускників рішельєвської гімназії з їх класичною освітою 

(Олеша читав напам'ять Горація, Вергілія), пояснюється апелювання у плакатах до 

Гомера тощо. Тріада героїв тільки намічається в цьому диптиху (робітник, селянин і 

червоноармієць – пізніше, як ми знаємо, змінилися композицією Ленін-Маркс-

Енгельс). Однак персонаж у кепці якось дивно нагадує канонізоване згодом 

зображення Ілліча. Про спільні незатишні будні ПівденЮгРоста Косарев розказував 

(в інтерв’ю В. Яськову) так: «Буржуйки розтоплювали ненадовго тільки для того, 

щоб розігріти клейову фарбу <...>  Фазіні від холоду не міг тримати пензля в пучці і 

вставляв його між вказівним і середнім пальцями. Пальці у всіх розпухли від холоду 

і голоду». У цих спогадах фігурує й Ілля, який «не відриваючись читав якусь 

товстелезну книгу». Сандро сварливо кричав на нього: "Ти чого прийшов?" – 

"Удома холодно". – "А тут що – тепло?" На превеликий подив Косарева, книга ця 

була Московським залізничним розкладом [591].  

Більшість негативів з архіву Б.Косарева з цього періоду супроводжує така 

інформація: «Негатив плаката (трафарет), ПівденУкроста, Одеса 1921 р., квітень. 

Композиція Фазіні. Матриці і кольоровка Косарева Б. (“Першотравнева серія”)». 

Зустрічається в цій колекції знімок рідкісного плаката «рудого Михайла», себто 

М.Файнзільберга, – його «Колискова» (напис на упаковці: «Одукроста. Одеса. 1920. 

Два аркуші картону (формат), матеріали: клейова фарба, картон» (рис. 3.265, 3.267).  

 «Першотравнева серія» була важливим ідеологічним замовленням. Над ним 

трудилися рόстівці Москви й Казані, Харкова й Одеси. Головним завданням було 

створення нової іконографії. У ній розгортається палітра соціальних контрастів 

сатиричних образів, серед яких – монументальні поліцаї і позитивні, нашвидкуруч 

створені з одеських биндюжників пролетарі. Вгодовані «буржуїни» з неодмінними 

атрибутами соціального престижу, як-от фрак і краватка-метелик, подаються у 

поєднанні з незмінними зооморфними ознаками. Напрошується порівняння в дусі 
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Фазіні з його статті про Руссо: «тупожуйні фізіономії» і «пихаті шиї в жестяних 

комірцях» [603, с.5-6]. У таких контрастах вирішений двочастинний плакат «Коль в 

производстве избыток – ну предположим, хоть ниток ... Это послужит немало 

гибели капитала» (№ 1062). Буржуй з цього плаката, завдяки майстерним художнім 

прийомам, на очах перетворюється на щура.  

Особливо цікавий знімок плаката, серед авторів якого Косарев указав 

«темника» Олешу. Наведемо його текст повністю: «Гайка валяется при разрухе, 

/Радуется буржуй толстобрюхий./Гайку на завод – буржуя за жабры,/Буржуй не 

любит советских фабрик./Привинтили гайку и – чудо!/Буржуй теряет весу три пуда,/ 

Пошел дым фабричный, /Захотел мириться буржуй заграничный». Косарев записав 

ще інший, лаконічніший варіант цього хвацького підпису, котрий, судячи з усього, 

йому дуже подобався:  «Стой, рабочий, читай-ка: /«Лежит в траве гайка,/   Гайка 

железная, для работы полезная». 

Фотографії цих плакатів демонструють синтез художніх манер Фазіні і 

Косарева. Перший був автором композицій на сюжети, що постачали «темники», 

нерідко вже з попередніми ескізами (як ми бачимо в майстерних начерках Ю. Олеші 

з Одеського Літературного музея). Косарев же давав їм колористичне аранжування. 

Образотворча мова, притаманна художникам Одесси, з їх античними коннотаціями, 

виразисто проступає у плакаті № 1060: «Первого мая рабочие мира / Верят в победу 

труда! / Слава защитникам веры рабочей, / Вечная память жертвам ея!». Радість 

«Першотравня» передається в плакаті через діонісійський характер цього дійства: 

його героїні з  вінками на головах нагадують скорше античних вакханок, аніж 

робітниць.  

«Вікна», – згадує Борис Косарев, – були дуже барвисті, хоча, робилися вони за 

допомогою трьох фарб». Колористичну гаму цих плакатів можна порівняти з його ж 

таки ескізами одеської пори. Роботи ці виконані також в техніці трафарету, вони 

дають уявлення про те, що являла собою косаревське  колерування. Тільки, 

уточнимо – їх композиція належала самому Косареву. В ескізах згадуваних плакатів 
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Фазіні, мабуть, використовував свої улюблені мотиви, де, окрім «неприродних, 

вульгарних і попри це страшенно принадних жінок», об’єкта критики, також 

фігурують і «закіптюжені будинки, великі цистерни, жалюгідна зелень сучасного 

великого міста» [586, с.142], зустрічаються і в його живопису. Рухаючись в 

аванґарді художнього процесу, Фазіні і Косарев не здійснюють однак радикальних 

змін у формі. Ми не побачимо тут ні улюблених футуристами мотивів обертання, ні 

«райдужного затемнення фасадів» в дусі Екстер. Вони надають планетарності своїм 

малюнкам в інший спосіб. У плакатах домінують футуристичні мотиви: фабрики, 

що «димом своїх труб вчепилися в хмари» (Марінетті), мости, механізми, верстати 

(особливо популярні ковадла). У цьому новому пейзажі постає не лише місто-

фабрика, а й місто-порт, що органічно для сприйняття одеської дійсності. Як 

несподіваний оксюморон постає в технократичному лексиконі плакатів Фазіні – 

Косарева – троянда.  

Різноманітні перетворення, яких зазнає цей об’єкт, можна пояснити передусім 

з точки зору непримиренної  боротьби зі «старою культурою», але й у зв’язку з 

особливим ставленням до так званого «біологічного матеріалу». Таку метаморфозу 

ілюструє плакат на тему, запропоновану Ю. Олешею: «Труд прекрасен, как природа 

/ роза, как станок, / и цветет в руке рабочей красной розой труд». Автограф Олеші з 

експозиції Одеського Літературного музею, окрім вірша, містить в собі ще й ідею 

композиції, котра збереглася в розробці Фазіні – Косарева. Зухвалої інверсії в 

даному креативному тексті зазнає не верстат, а троянда. Присвоєнням їй 

«технічного статусу» здійснюється реабілітація (парадоксальна й епатажна) 

застарілої символіки старого світу, з його тривіальними кліше. Розвінчання і 

одночасне оновлення цього символу довершується в художньому втіленні дотепного 

задуму Олеші. Напряму він відображений в технології трафарету, якою 

користувалися художники-рόстівці. Особливо майстерно це робив Косарев, котрий, 

як уже згадувалося, набув досвіду роботи з трафаретом ще в роки навчання в 

декоративній школі Тракала. Про прихильність до цієї техніки свідчать не лише 
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роботи художника, виконані у досить оригінальний спосіб, а й численні записи в 

його архіві. Техніка трафарету представляла собою розкладання на кольорові 

матриці. Її аплікативні прийоми у творчому арсеналі Косарева фіксують 

перетворення об'ємної форми в площинну, як у побудові лекал. Отримана таким 

чином «викрійка» предметної композиції складається з кольорових геометричних 

площин, що мають чітку форму. Така ж і структура більш пізніх колажів мистця, – 

Косаревих papier-collés [359]. 

У майстерні РОСТА відбувається пластична трансформація творчості 

Косарева. Фокусування на прийомі трафарету свідчить про глобальну зміну 

художньої парадигми у світовому мистецтві. Цей поворот найбільш доречно 

висловити поняттям, сформульованим Розаліндою Краус. Вона констатувала появу 

«ґратки» як провідного образотворчого мотиву в живописі. Головним полем його 

реалізації, як показує послідовність подій на світовій художній сцені, стало 

абстрактне мистецтво. Так, у творчості Косарева наступним кроком був перехід до 

аплікативних композицій (1921 рік), що свідчать про зацікавлення супрематизмом. 

Але це буде трохи згодом. Тоді як одеська весна 1921 року в його творчому житті 

гранично стисло описана в архівному документі, який вже цитувався вище. Звіт 

Косарева про майстер-клас для молодих художників: «Колір в образотворчому 

мистецтві мовою живопису», проведений у Седневі 1982 року, завершується 

формулою, що являє блискучий підсумок феноменального досвіду, набутого в 

майстерні ПівденРОСТА: 

«І <...> друге питання. Чому в колористиці плакатів усього три кольори? Тут 

діяла не тільки економіка, а й барвистість плаката, що не давала глядачеві відразу 

охопити композицію сюжету, і, в той же час, у плакаті по вісім картинок. Але, 

звичайно, впливала і технологія – трафаретити три матриці важко ще й тому, що 

силами РОСТА не можна було впоратися. Доводилося організовувати групи з 

вулиці, щоб, врешті-решт, реалізувати наклад у 100 примірників. Уявіть ряд чисел 

100 х 19 х 8 х 3 = 261 600 ударів пензля». Можна розшифрувати цю числову 
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формулу наступним чином: 3 – матриці (трафарету); 8 – «картинок у плакаті»; 100 – 

екземплярів (8-частинного плакату); 19 – число волонтерів-виконавців.  

В Одесі Косарев оформляв і спектаклі, їх докладно аналізує у низці публікацій 

В.Чечик [554, 555]. Збереглося також кілька малюнків, в яких не тільки присутня 

позначка «Одеса», але й точна дата, що свідчить про інший візит до міста – «червень 

1923». Але це питання для подальших досліджень. Тоді як названий краєвид 

представляє синтетичний образ міста з його класичними будівлями, в'їздами, 

мостами і аркадами. Увінчує цю кубістичну інтерпретацію одеської агори – умовний 

знак, що ледь прочитується, – це майже ієрогліф, в якому все ж угадується 

тріумфальний, незабутній акорд Воронцовської колонади.  

3.4. Кубофутуризм в харківському пейзажі 

У пейзажному доробку харківської «Спілки семи» та її кола простежується 

кілька напрямків авангардного процесу мистецтва Харкова 1910-х років, що в 

стрімкому темпі завершувало низку завдань європеїзації, змінюючи стилістику від 

модерну до кубізму, футуризму та супрематизму. На шляху до новоєвропейського 

пейзажу, де, за Ервіном Панофським, втрачається вторинний, або умовний, сюжет і 

відбувається «прямий перехід від мотиву до змісту», іконологічна складова перестає 

бути домінантою. Алегорична мова в розкритті таїнства природи, що є такою 

вагомою, наприклад, у картинах рєпінського учня Семена Прохорова, який викладав 

у Харківському художньому училищі під час навчання там Б. Косарева, М.Міщенка, 

В.Бобрицького, – поступово розкладається, проходячи через випробування 

примітивом (бачимо це навіть і в 1920-ті роки), до якого сміливо звертається 

генерація його наступників (рис.3.292-295). Співставлення близьких мотивів не 

залишає сумнівів. Так, серп у Прохорова – не просто традиційне знаряддя праці, це 

символ, атрибут богоподібних дів, що апокаліптично здіймають його як новий 

місяць до нового неба. А в Косарева такі мотиви підлягають іронічним переспівам. 

Серп тут хоч і є архетипною ознакою селянської праці, втім, подається він з огляду 

на солоний народний жарт – з акцентом на кумедно виставлених сідницях. Еротичні 
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конотації цього сюжету зберігаються в усіх повторах цієї композиції, які, схоже, 

відтворювалися художником за допомогою трафарету, про що свідчить знайдене 

нещодавно (в архіві його сусіда по майстерні, Василя Єрмилова) фото з 

незакінченого варіанта цієї роботи. 

Серед пейзажів Косарева також можна виокремити декілька напрямків: 

стилізації, у яких вчувається відгомін модерну; кубістичні урбаністичні ландшафти і 

неопримітивістські роботи. Спершу зупинимося на останніх, тих що свідчать про 

тісний зв’язок із колом Марії Синякової (рис.3.296-297) та Василя Єрмилова, який і 

прилучив Косарева до краснополянської богеми (рис.3.298-300). Є цілком 

очевидним те, що перебування в садибі Синякових у Красній Поляні відіграло 

вирішальне значення у творчому становленні Бориса Косарева. Людей, що 

збиралися в цій садибі, поєднувала не тільки молодість (подібно до того, як це 

декларувалося в збірці «Сім плюс три»), а й свята віра в закони творчості, які вони 

сповідували, і безумовно – авангардові уподобання. Але окрилена еротичним 

флером молодість (за В. Хлєбниковим, «мила держава 22-літніх»)  звісно, багато 

важила у їхніх стосунках. І щоб поставити всі крапки над «і», досить звернутися до 

поезії Хлєбникова. Окремі голоси, що виринають з його верлібрів, більш ніж 

красномовні. Ось ці рядки, наприклад з поеми «Синие оковы»: «И кули с 

червонцами звезд наменять / На окрик знакомый:/ «Я не одета, Витюша, /не 

смотрите на меня!»  

Поети і художники, що зібралися у Красній Поляні наприкінці 1910-х, стали 

творцями й учасниками унікальної «лімінарної ситуації» (від латинського limen – 

поріг), що означає, за В. Тернером, вихід в утопічний світ казкової рівності, 

братерства, достатку й безсмертя [541, с.107]. Чи не саме це підтверджує поява 

міфологеми «золотого віку» в композиціях з «безсоромними венерами», русалками  

й лісовиками? Зазначимо, що русальні мотиви також притаманні поетичним образам 

Хлєбникова краснополянського циклу: «И, подковав на синие подковы / Вдруг 

написать чернилами чернил / Русалку, божество…» [531, с.220]. 
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Розташована серед мальовничої природи, біля Сіверського Донцю, сільська 

садиба Синякових була ніби створена для мистецького спілкування. На знімках і 

малюнках, що зберегли артистичні жести щасливих мешканців цієї садиби, бачимо 

їх, лімінаріїв, яких зібрав під дах гостинної оселі «плакучий Харківський повіт» (за 

Борисом Пастернаком). Бачимо сестер Синякових, серед них особливо вродливу 

Оксану, або по-домашньому Кутю, яку її чоловік, поет Микола Асєєв називав у 

віршах «перлиною світу». Уся культура, яку тоді могли дати родові культурні 

гнізда, і, зокрема, яку давала ця садиба, попри її побутовий аскетизм, що на нього 

час від часу скаржилися її господарі, – уся вона відгукнулася у творчості тогочасних 

митців. І не тільки в поезіях Асєєва, Петникова (чоловіка Віри), Божидара, 

Пастернака чи Хлєбникова, а й у мистецькому доробку Єрмилова, В.Пічети 

(чоловіка Наді) і, зрештою, Бориса Косарева. Серед його творів є супрематичний 

пейзаж, який, як повідомляла його донька, митець називав «Красною Поляною», де 

ввижаються легендарні сходи на терасу, що ними гнався за Хлєбниковим 

денікінський офіцер (про це вже розповідав сам Косарев [591, с.189]). У творах 

художника цього періоду простежуємо весь побут мистецького кола Синякових 

зміфологізованим, показаним у первинній ідилії природного життя. Порівняння 

світлин із цими композиціями, що в символічній формі передають спогади про 

затишки цієї садиби, випромінюючи безтурботні настрої її мешканців, свідчить про 

те, якої значної трансформації зазнали з часом ці враження. Але тоді, в 1910-ті роки 

між ними ще багато спільного – між тими німфами й русалками косаревських ідилій 

та побутовими фото, на яких бачимо оригінально вдягнених і зачесаних сестер і 

їхніх гостей (наприклад, на фотографії з архіву Анни Заварової, яку їй подарувала 

Віра Синякова в 1960-ті роки). Недарма Косарев потім згадував, що в колі 

інтелігентних і начитаних сестер Синякових оживав навіть замкнутий й 

небагатослівний Хлєбников [193]. Спогад Єрмилова також був зігрітий любов’ю: 

«Згадуючи про ті далекі роки в милому оточенні чарівних подруг (маючи на увазі 

Лідочку Геник і сузір’я Синякових) я мимоволі молодію» [662]. А в розмові з 

Анною Заваровою зізнавався, що був закоханий у Марію (Рію), згадував її образ, що 
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закарбувався в його пам’яті, – він побачив її в сутінках, коли вона йшла в темній 

сукні з букетиком фіалок. Список закоханих бранців цієї садиби чималий – це цвіт 

тогочасної літератури й мистецтва: В. Хлєбников, Б. Пастернак, В. Маяковський, М. 

Асєєв, Г. Петников, Божидар, В.Пічета, Д.Бурлюк, В.Єрмилов і багато інших. Не 

обминули синяковські чари і Бориса Косарева (був шанувальником Рії чи Мані, як 

він її йменував, сестри ж ласкаво звали його Косачкою) [674]. Тож не дивно, що 

Красна Поляна стала ключовим топосом у його творчому світі.  

І тут слід прояснити ще один важливий момент. Ці діви з рибами і глечиками 

на малюнках Косарева, що репрезентують краснополянський хронотоп, все ж таки 

не схожі ані на сестер Синякових, ані на селянок, хоч і вписані в сільський пейзаж 

(рис.3.301-303). Їх нелюдську природу видає масштабне домінування над довкіллям 

і така, начебто другорядна, деталь, як по-особливому акцентовані, хижі нігті, а 

риб’ячий хвіст у їх руках теж є натяком на русалкове поріддя. У комплексі того 

міфопоетичного мислення, що властиве взагалі для краснополянських мотивів, ці 

болотяно-лісові діви можуть бути німфами й русалками з усім притаманним їм 

світом і належними атрибутами. Ландшафтні прикмети в малюнках мінімалізовані. 

Утім, можливо саме через відсутність пейзажного тла незайманий аркуш, на якому 

мелодійною чистою лінією створені абриси дів-німф, є простором для епічного 

світу. Одна з таких дів постає на акварелі Косарева посеред свіжого вранішнього 

краєвиду, в тіні прибережних дерев, майже у позі «Сплячої Венери» Джорджоне 

(пор. з хлєбниковським «портретом» Віри Синякової: «...лежать ее вечное дело» – 

або Рії: «твои речные имена») (рис.3.304-305). Але ж косаревську «Венеру» не 

можна назвати «сплячою», так само, як і героїнь композицій імпресіоністів та їх 

послідовників, що відмовилися маскувати наготу сном (прикладом може бути 

«Дружина короля» П. Гогена). На початку ХХ століття навколишній світ 

сприймався митцями у світлі нової філософії, що передусім відбилася в поглядах на 

природу. Важливі конотації до цієї теми знаходимо у знаменному для цієї доби 

тексті Рільке «Ворпсведе» (присвяченому, що важливо, також своєрідній колонії 
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митців, яка склалася в селищі неподалік від Бремена). Про ці нові відкриття природи 

«загадкової й сповненої жаху», Рільке писав: «А той, хто став би писати історію 

пейзажу, опинився би закинутим у володіння Чужого, Стороннього, 

Незбагненного». І що знаменно, символом природи, навіяним Ворпсведе, для поета 

також була діва Мелюзіна, жінка-риба, її очі, «боязкі очі самого лісу, і допитливі, і 

збентежені». «Примирення індивідуума зі Всесвітом» [406, с.52, 56] – ось місія, яка 

довірена пейзажному жанру перших десятиліть ХХ століття.  

 З приходом у Харків «світової революції» і облаштуванням у місті столиці 

України відбуваються тотальні зміни в культурі. Відтоді традиційні жанри 

втрачають свої домінантні позиції, витісняються в царину «украшательства и 

отображенчества» (Дан Сотник). У футуристичній поезії це втілилося на рівні 

літературних ескапад. У «Листі до молодих поетів» Михайль Семенко закликає: « 

<...> Щоб Дніпрельстан тополями й хлівами не заріс <...> геть зітхати про верби і 

снити художніми листівками-краєвидами» [439, с.211]. Їм відповідають численні 

плакатні образи чи «революційні панно» Бориса Косарева, Василя Єрмилова, 

Адольфа Страхова, у яких індустріальні мотиви набули формульного вираження. 

Попри той факт, що в середині 1920-х років Харківський художньо-промисловий 

технікум очолив М. Бурачек, майстер краєвиду, пейзаж, з точки зору «чистоти 

жанру» майже зник, за винятком одного різновиду – того відгалуження, яке 

визрівало в еволюції українського пейзажу наприкінці ХIХ століття в 

урбаністичному мотиві (у Левченка, киянина Абрама Маневича та ін.). На відміну 

від архаїчної ведути, це був новий тип організації зображувального матеріалу, за 

яким стояла зовсім інша філософія. Органічне втілення цієї пейзажної концепції 

спостерігається в кубофутуристичних композиціях, де головними інтенціями 

образної структури є динаміка, ракурс, множинність планів, колажність. До того ж у 

виборі теми художниками 1920-1930-х років взагалі переважають індустріальні 

мотиви, а не природа, – навіть тоді, коли темою художнього твору стає негативний 

атрибут цивілізації – в’язниця, як у Івана Іванова чи Олександра Богомазова.  
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Мислення такими крайнощами, як палац і тюрма, у візуальній мові цієї доби 

без найменших відтінків відбилося саме у плакаті. Деякі з них, косаревської роботи, 

поряд із ескізами його товаришів (В. Бобрицького, В. Єрмилова і Б. Цибіса) були 

надруковані в каталозі «Сім плюс три». Низка цих плакатів, зроблених для ПОЮР 

(«потребительское общество юга России»), пропагують будівництво Народних 

будинків, змагаючись у футуристичних візіях утопічного міста, де екстер’єри 

переходять в інтер’єри вигадливих палаців. Ці ескізи були виконані в стилі 

народних картинок. У плакаті Косарева «Будуйте народні будинки» (рис.3.306) 

інтер’єр гарно оздобленої будівлі, з високо зведеними пишними капітелями колон та 

бароковими прикрасами на стінах, нагадує про чарівний світ театру. Крізь арку 

палацу проглядає зовнішній світ. Тріумфальною брамою вона вводить в омріяне 

місто. Попри те що стіни заступають панорамний огляд, його образ вимальовується 

в стрімких лініях, спрямованих у паралельних площинах удалечінь. Таким чином, і 

внутрішній простір зливається із зовнішнім. Люди, що будують цей палац, самі 

обростають якимись приступками, на кшталт допасованих до одежі цеглин, що їх 

несуть зодчі майбутнього в цих косаревських плакатах. Ці фігури також 

символізують сходження вгору і спуски вниз. Вони і будівельники і водночас – 

персонажі фресок, зображені так, як малюють святих по стінах, немовби в ореолі 

майбутньої мученицької слави цих років.  

Поєднані стилем з цим плакатом ще дві роботи. У одній із них, що була 

видрукувана у «Збірці нового мистецтва» (1919) під назвою «Диптих» (рис.3.307), 

знову бачимо колони з капітелями й високі стіни, яким бракує завершення. Те, чим 

вони мають завершуватися, лежить в уламках біля підніжжя, у стилі руїнного 

пейзажу. Образ розрухи й занедбаності, викликаних вітроломом історичних 

катаклізмів, пояснює метаморфоза, за якою корона перетворилася на блюзнірський 

ковпак. Особливим змістом наповнені кубістські каріатиди, ці німфи міста, що 

постають із малюнку помережаними площинними градаціями. Недаремно автор 

статті, присвяченій «Сімці», нахваляв цю роботу за дотримання першого правила 
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кубізму – «плоскістності» [481, с.11]. Її кулісна побудова належить до театральної 

мови, формально малюнок подібний до ескіза декорацій до вистави «Фавн» (1922). 

Обидві частини «Диптиха» поєднує акцентована білилами шахівниця підлоги, що 

може асоціюватися з цивілізацією, культурно упорядкованим світом (а також 

хлєбниковськими скляними містами, палацами, «скляними сторінками площ», і 

навіть його «будинком-шахівницею» [532, с.601]).  

Сюжет третьої роботи, позначений у збірці «Сім плюс три» криптограмою «25 

червня 1918» (рис.3.308), на перший погляд має герметичний сюжет. Йдучи услід за 

міркуваннями про попередню роботу, композиція якої поділена навпіл, цю можна 

було б назвати триптихом. Різноманітні нашарування також мали входити у задум 

кубістичної організації картини (саме картинами, бо так називали їх сучасні 

критики, шануючи графічні роботи нарівні з живописними). На тлі гофрованого 

простору, з порталами й подіумами, численними сходами, парадними та чорними, – 

бачимо молодика, що тюпачить до хати, і ще двох парубків, які тупцюють уже перед 

дверима. З іншого боку, так, наче з-за печі, визирають хлопчина із ключем та 

дівчина з рибою. Аркуш рясніє різноголосими написами, їхня енігматика посилена 

різномовністю: «Achetez des prunes!» (фр.: «Купіть сливи!»), «Нам так хочется рыб», 

«Отворите нам двери», «Отворю Я дверь». Характер криптограми має і назва роботи 

‘25 de juin, le jour, 1918 année’ (фр.: ‘25 червня, вдень, 1918 року’). Виокремлена 

соковитими косаревськими комами, вона розташована в лівому нижньому кутку 

(повторюється й на звороті сторінки в альбомі «Сім плюс три»), вочевидь, це дата 

створення роботи. Та чи тільки це? Більш загадковим є шрифтовий натюрморт 

угорі, з якого вичитуємо «хокус» (хокус-покус?) і підкреслене великою літерою 

слово з технічного вокабуляру – «Турбина» (рис.3.309).       

 Композиція візуально нагадує фонетично-зорові вірші футуристів із їх 

«квазічасом» і «квазіпростором» (за відсутністю звичайного часу-простору). На 

думку В. Акулової, саме графічна форма у футуристів є «квазіпростором вірша» [5]. 

Футуристичний рознос слів на букви доходить до беззмістовної суміші з букв і 
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цифр, з якої виринають то «сімка», то «трійка», то буква Я, що домінує серед інших 

графем. У цій по-хлєбниковськи мозаїчній композиції відчувається смак до 

шрифтового замісу, до гри з фонетикою і синтаксисом, до рідко вживаних букв. За 

розміром вони розташовуються в такому порядку: Ъ (ять), Я, Б, 7... Червоним 

виокремленні   – Я, 7,’Ц’, Турбина. Самостійність голосних букв також нагадує про 

хлєбниковські вірші (поема «И и Э», наприклад). Експерименти з абеткою роблять 

цей твір причетним до міфологічного розуміння ритму, слова як логосу, пошуків 

«зоряної мови» будетлян. А згідно з прийомами, необхідними для створення 

футуристичних творів, що їх перелічує Ігор Терентьєв у книжці «17 нісенітних 

знарядь», косаревський лінгво-футуристичний опус ілюструє «друге нісенітне 

знаряддя»: «розламати й наситити» («Это делается в решете / грохочением / 

толстово трясется / на мелкие грохи / до / превращения / в порох...») [497, с.186]. 

Логічна мотивація цієї роботи стала більш зрозумілою після ознайомлення з 

матеріалами, що їх надала донька художника зі своїх архівів. Зокрема, з текстом 

казки, написаної Косаревим на папірці (з продовженням на звороті), що приклеїв він 

на тому ж таки аркуші, де розташовано ескіз. Ось цей текст, у якому, згідно з 

нормами футуристичного синтаксису, присутність розділових знаків мінімалізована. 

«Жили три брата два добрых пошли воду поселянам носить и в реке в голубой воде 

видели рыб. Возвращаясь домой голодные рассказывали как они голодны вспоминая 

рыб сказали: «Нам так хочется рыб». Третий брат был дровосеком он так уставал 

работая топором забы(в) голод от усталости. Ах зачем мне их ждать у дверей, пока 

сестра откроет двери она так любит старших братьев, что когда они возвращаются 

ужина <...>, то с ними <...> и сестра забывая как далека дорога от леса и я всегда три 

раза <...>» (архів Н..Косаревої). Начерковий характер записів, можливо свідчить про 

якісь творчі задуми. А образи персонажів, наприклад з рибами, часто подибуємо в 

художньому словнику Косарева, їх постійність може вказувати (за В. Проппом) на 

універсальний концепт змієборства [402, с.225], що спроектований тут на тему 

спокуси плоті. У ці часи, коли слово не тільки «сміливо пішло за живописом», але й 
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у самий живопис, Косарев, перебуваючи в колі поетів, де був і Хлєбников, схоже, 

також брався за складання віршів (про це він зізнавався Красильниковій в інтерв’ю з 

нею) [193]. Отже, хоча вставка цієї казки трохи прояснює сюжет роботи, про її 

герменевтичне вирішення ще не можна говорити. Проте казка також вплітається в 

структуру твору, як, утім і всі ті вербальні інкорпорації, що знайшли безпосереднє 

місце серед його графічних знаків. 

Футурологічність цих робіт утвердилася пізніше і в іншому плані. Значний 

період театрального життя Косарева буде пов’язаний з Народними будинками. 

Спочатку – в Одесі, а потім, з 1923 року, – у Харкові. Харківський будинок було 

зведено на народні кошти 1903 року в неоренесансному стилі. І, можливо, саме він 

надихнув Косарева на створення плакату. Цегляна будівля не простояла довго, 

може, через бурхливе театральне життя, яке буяло відтоді, як тут розмістився 

Червонозаводський театр (в сезон 1928/29 року, наприклад, театр відвідало понад 

109 тисяч глядачів [412]). Саме в ньому відбулися значні події, пов’язані з 

театральним життям митця. Тож не випадкова присутність в косаревській 

іконографії цього важливого топоніму харківського культурного ландшафту 1920-х. 

Цей час народження Харкова як столиці України характеризується нагальною 

потребою у переосмисленні його в даному статусі [319]. Спочатку, незважаючи на 

стрімке перетворення міста на столицю, живописці й фотографи ніби й не 

помічаючи змін. Згодом у міських краєвидах зникають церковні куполи і навіть 

дзвіниця Успенського собору. Вона немовби поринає в темряву і замовкає, як це 

описує мовчазну дзвіницю в приватному листі з Харкова П. Тичина [192, с.186]. 

Утім, у малюнках світлинах Косарева ми постійно спостерігаємо її з різних точок. 

Кубістичні ремінісценції у творчості Косарева знову зринають у низці колажів, що 

мають авторське датування 1921 роком [321]. Оновлення формальної бази 

мистецьких прийомів у 1920-ті роки принесло зміни в усі жанри. На деякий час 

харківський пейзаж став лабораторією випробування колажних прийомів. 

Нехудожні матеріали, особливо в разі їх нерукотворності й технічності, наближали 
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до естетики виробничого мистецтва. Так, косаревські papier-collés 1921 року мають 

особливо бездоганну форму, яка відповідає критеріям нової візуальності. Адже це 

витинанки з кольорового паперу, як, наприклад, «Холодна весна», «Трава» чи 

«Білизна на вітрі» (рис.3.310-311). Розділена на фракції локальних плям косаревська 

«цветная клей» (за О. Кручоних) змонтована на сірому картоні, що своєю цупкістю 

віддалено нагадує полотно. Заміна олійної фарби була, окрім усього, зумовлена і 

дефіцитом художніх матеріалів, утім, це скоріше розкріпачувало, виступало як 

інстанція дозволу.  

У колажі «Білизна на вітрі» Косарев узагальнює мотив, який простежується в 

його натурних шкіцах, де він звучить як камерний пейзажний мотив, типізований 

художником об’єкт міського середовища. Однак, хочеться навести провокаційно 

відверте висловлювання, занотоване в ці десятиліття В.Розановим (у притаманній 

йому епатажній манері), який побачив у мотиві прання білизни метафору долі. 

Філософ тлумачить цю метафору як Божий промисел – «Бог «прав» усередині нього 

білизну з цілого світу…» [189, с.63]. Або вірші Хлєбникова 1915–1917 років, які 

ввійшли в надповість «Війна в мишоловці» (1919): «И люди спешно моют души в 

прачешной / И спешно перекрашивают совестен морды...» [531, с.458]. У суто 

зображувальному плані перетворення художником натурного мотиву торкнулися 

просторових планів пейзажу. Так, дерева першого і другого плану опинилися поряд, 

разом із тином, – тин так само було пересунуто на авансцену. У цьому ж 

просторовому сенсі особливого значення набуває сіре тло картону, що править за 

ґрунт для аплікацій. Конституюючи площину, він водночас кодифікує простір 

подібно до нейтрального білого тла супрематичних композицій Малевича. 

Перетворення цих пейзажів («Холодна весна», наприклад) на щось подібне до 

натюрморту, згідно з кубістичною парадигмою, мало ще одну причину: театральну 

заангажованість митця. Витворення декорації – задника чи куліси – потребували 

певної вправності з подоланням тяглості матерії, «сирої» реальності, уміння 

перетворити її на символ, знак.  
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На урбаністичну тему «Сімка» відізвалася кубістичними ландшафтами. Серед 

них – композиції В. Бобрицького, М. Міщенка і ціла низка робіт Б. Косарева на тему 

Ейфелевої вежі. Вірогідно, що в косаревськім «альбомі» ця тема з’являється у 

зв’язку з декораційним опрацюванням п’єси Еміля Золя – С. Прокоф’єва «Париж», 

на що вказує каталог виставки 1927 року [171, с.458]. А може, ще раніше: коли його 

товариш В. Бобрицький оформлював глаголінську містерію «Знов на Землі» і 

«декорація II акту <...> мала, за ремаркою автора, зображувати вид на Париж із 

заміських пагорбів», – вона подається у збірці «Сім плюс три». Ці «натуралістичні 

пагорби», як пишеться далі, було зігноровано заради перетворення на трьохступінні 

сходи, а «декорація зведена до дії більш простих форм – двох симетрично 

розташованих трьохаршинних кубів» [440, с.53]. Утім, багаторазове повторення 

Косаревим у різних колористичних, зі зсувом у супрематизм (на що звернув увагу 

Д. Горбачов [263, с.201]), аранжуваннях кубізованої композиції цієї знакової 

споруди початку ХХ століття пояснюється важливістю культурних кодів, задіяних у 

творах харківської групи, яка усвідомлювала культуру великого міста. Р. Х’юджес у 

своїй книжці «Шок нового» бачить причини перетворення вежі Ейфеля на 

справжню «ікону сучасності» в тому, що «для французів та європейців взагалі цей 

шедевр став величною метафорою змін» [609, с.81]. Ця будівля – знакова домінанта 

численних живописних та фотографічних пейзажів першої третини ХХ століття від 

Р. Делоне до П. Дюбрея. А для Косарева таким Парижем став Харків, тільки з 

Ейфелевою вежею, що трохи кособоко (подібно до похилої дзвіниці у Пізі) 

перестрибує річку Лопань. Пустельні вулиці цього вигаданого Парижу 

репрезентують не стільки місто, скільки паризьке мистецтво, овіяне легендами 

авангарду, пропущене крізь супрематичні візії. 

Вражає пильна увага Косарева до архітектурних вертикалей у міському 

пейзажі, що їх ми спостерігаємо в його графічних ескізах та фотознімках, де 

постають сакральні центри України: дзвіниця Успенського собору в Харкові чи 

собор у Катеринославі; у театральних шкіцах. Ці сюжети перегукуються і з мотивом 
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«дерева життя», що є домінантою у творчості митця і пронизує його живопис, 

графіку, театральне та декоративне мистецтво. На думку дослідників (В. Чечик) 

[554, с.65], уроки, отримані Косаревим у Харківській навчально-ремесничій 

майстерні декоративного мистецтва Л. Тракала (який, що важливо, своїх учнів 

зосереджував на альбомі С. Васильківського і М. Самокиша «Мотиви українського 

орнаменту»), прищепили смак до своєрідної орнаменталізованої композиції, 

відголос якої вчувається в різних творах митця. Слід додати, що компонування 

орнаментального рапорту звернуте до сакрального аспекту народного мистецтва, де 

дерево життя, «що еволюціонувало у “вазон” настінного розпису» [263, с.201], 

посідає у творах Косарева чільне місце. Іншим впливовим чинником було враження 

від театрального живопису Н. Гончарової, з її «пристрастю до лубочних стеблів та 

крупних бутонів» [396, с.84].  

На початку 1930-х років Борис Косарев створює низку індустріальних 

пейзажів, серед яких – диптих «Нікополь» (рис.3.316). Їм відповідають світлини, 

відзняті десь у копальнях, можливо також нікопільських. Ці манганні копальні 

(промислову розробку їх розпочато ще 1886 року) дуже колоритно описував 

Аркадій Любченко, співець «темно-бурштинних мартенів», та «дивовижного 

мережива штреків й проходок». На думку критика Арс Лібристо, він буквально 

роздягав їх оком: «Никопільска стародавня тканка, – писав Любченко, – сум’ятно 

падає з рамен». Головна ж суть образу тут, гадає критик, полягає в тому, що 

«виробництво – це статевий акт із землею». І далі цитує Н. Крупську: «Звідки в 

нього такі страсті-мордасті, звідки такий палкий африканський темперамент?» [26, 

с.51,62] Косарева також хвилюють індустріальні ефекти. І на його так само 

темпераментних акварельних замальовках завод постає в дивовижних кольорових 

випарах, що клубочаться над страхітливими агрегатами. 

3.5. Кубофутуризм в натюрмортному жанрі 

Натюрмортний жанр на межі ХIХ-ХХ століть стає глибинною творчою 

лабораторією, де розв’язуються художні проблеми, викликані зміною об’єкта [112, 
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с.17] (рис.3.317). Сезаннівське сервірування стола, що складається із глечика, груш-

яблук чи персиків на білому драпуванні, – іще дуже обжите, наповнене цілком 

їстівним антуражем, бо в нім жваво відчуваються смакові культурні коди ХIХ 

століття. Але водночас з’являються кухлі і чайники, що не мають нічого спільного із 

затишним чаюванням, разюче аскетичні столи та стільці (останні, до речі, теж 

можуть слугувати столами, як-от у Ван-Гога). А натюрморти з подібними 

атрибутами фовістів (наприклад, Дерена) або Пікассо – не тільки мінімалістичні, 

їхня приналежність до «кухонних картин» (О.Бенуа) мнима. Більше того, вони 

становлять повну протилежність класичним bodegones. У величезній картині Дерена 

«Кухонний стіл» із Musée de l’Orangerie (рис.3.318), наприклад, немає нічого 

їстівного. Яєчня, яка апетитно наповнювала сковороду в гостинній картині 

Веласкеса, щезла, а скатертина, що м’яко обволікала предмети в натюрмортах 

Сезанна, тут ледь-ледь прикриває грубу фактуру простого дерев’яного столу. 

Натомість превалюють жорсткі металеві форми (кострубата підставка для гарячого 

посуду, ножі й ножиці, тертка, виделка і порожня чавунна сковорода в самому 

центрі) та незугарні дерев’яні столові прилади, що вкупі з задерев’янілим багетом 

шкрябають порожній стіл. Соло у композиції належить «хітиновій плетінці» для 

сулії, що осідлала піраміду із порожніх тарілок.  

Згодом у цьому напрямку з’являються й постійне фігурують предмети, які 

своєю деформованістю й відразливими, а то й ядучими барвами – чорною, 

брунатною, фіолетовою, – аж ніяк не вписуються до застільних аксесуарів. 

Етикетки, наклеєні на картини кубістів (а отже, не зовсім інтегровані в них) 

підсилюють ефект «неїстівності». Цей ряд продовжують уже зовсім загрозливі 

реалії «бодегонів» воєнних років, у яких цілком явно відчуваються «запахи бойні й 

харчевні духу» (Ф. Ніцше). З ними суголосні поетичні «натюрморти» Хлєбникова 

(«я мертву рибку помітив у кухлі...»). «Обжерний» (за Б. Віппером) натюрморт із 

його вірша 1915 року: « <...> поруч із срібляною шкуркою зайця, там, де сметана, 

молоко та яйця» [531, с.457] обертається парадоксальною метафорою голоду, 
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примарою смерті. Закляті трагічним контуром вірша, вони неспоживні, як міраж, 

галюцинація. Так само й єрміловська «Булка» (1914), яка розташувалася діагоналлю 

(що стане мейн-стрімом 1920- х років), – нагадує приклеєну до основи тверду 

фанеру колажу. Цей нещодавній учень Іллі Машкова так специфічно препарував 

рум’яну плетінку, що вона скоріше нагадує плетиво труб теплоцентралі аніж хліб. 

Побутові натюрморти Косарева також позбавлені кулінарної риторики: ніяких 

наїдків, навіть там, де ми бачимо посуд і пляшки (рис.3.320). Його приваблюють 

речі із чіткими формами: бездоганна своєю геометрією піраміда, м’ячик, 

циліндричні форми склянок. Відповідно до своїх уподобань, навіть яйце поряд із 

дитячою пірамідкою скидається у нього на іграшкове брязкальце. Цікава деталь 

«Натюрморту з м’ячем» (рис.3.321) – «золотавий м’ячик». Поза всяким сумнівом, у 

цій предметній композиції він наче уречевлює рядки з віршу Хлєбникова 1919 року 

«Весны пословицы и скороговорки» (вірогідно, створеному у Красній Поляні): 

«Сквозь полет золотистого мячика <...> ». Косарев надавав їм особливого значення 

[531, с.113]. В архівах Б. Косарева зустрічаються написані на клаптиках паперу 

цитати з цього вірша, а у записі від 26.11.1978: «Найти ВХ “тополевых тенет”». 

Завдання ж пластичної трансформації, що ми бачимо в аплікативних прийомах 

Бориса Косарева, фіксують перетворення об’ємної форми на площинну, як у 

побудові лекал. Отриманий в такий спосіб «викрій» предметної композиції 

складається із кольорових геометричних площин, де має чітку форму, наближаєму 

до простих геометричних тіл: як-от трикутник, овал, прямокутник і т. ін. Важливим 

чинником був і досвід роботи з технікою трафарета, – розкладання на кольорові 

матриці, – набутий у декоративній школі Ладислава Тракала, а згодом 

удосконалений у майстерні ЮгРОСТА. Про прихильність до техніки трафарету 

свідчать численні записи в архіві Б. Косарева, як-от 27 січня 1976 р.: «Обкладинка 

“Георгий Цапок” має бути виконана трафаретом із 8 матриць (олією) на ватмані» 

[674, с.113]. Фарби в «Натюрморті з м’ячем» приведені майже до чистих 

спектральних тонів. Порівняння із 7-тоновою кольоровою таблицею, що збереглася 
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в архіві художника (рис.3.322), показує, наскільки свідомим було його прагнення 

звести гамму твору до райдуги спектру. Знаходимо у його записах і обміркування 

гармонії, близької тої, що постає у цьому колажі, де фіалковий колір грає особливу 

роль у відношеннях до блакитного, червоного й зеленого, як співзвучний їм. 

Розподіл кольорів у «Натюрморті з м’ячем» за світловою композицією також 

утворює гармонійний ряд, який знайшов теоретичне обґрунтування в пізніших 

розробках Б. Косарева: «Виблиск – світло-лимонний; світло – зеленкувате; півтон – 

помаранчевий теплий; тон – блакитнуватий; прозора тінь – червонувата (коричнева); 

тінь – синювата (індиго); глибока тінь – пурпурна (бордо)» (6.09.1955) [674].  

За всім цим відчувається інтелектуальне зусилля в опрацюванні 

супрематизму; себто не лише визнання методу, а й практичне його застосування. 

Звідси – один крок до парадоксальних «супрематичних натюрмортів» Косарева 

(рис.3.330), адже супрематизм наголошував на безпредметності. Вони є виразом 

того «чистого відчуття» світу, вільного від «раковини» уявлень, що його Малевич 

декларував як «без-, поза- , крізь-, за-предметне», як «невагомість» («безвесие»). 

Пояснюючи те заломлення, яке дає призма його призмі не заломлюється «світ» 

речей, бо їх немає, обидва безпредметні» [446, с.511, 535]. Або ж, узагальнимо вслід 

за Георгієм Коваленком: вихід кубофутуризму в безпредметність надзвичайно 

важливий для практики й долі художнього авангарду [179, с.6]. Подекуди в 

натюрмортах Косарева все ж таки відчуваються алюзії предметних форм, як, 

наприклад, у «Супрематичному натюрморті», що нагадує фотографії сценічного 

поворотного кола (рис.3.323-324) з архіву художника. 

Отже, абсолютна неспоживність (а в «супрематичних натюрмортах» й 

неуречевленість) косаревських предметних композицій суперечать мальовничим 

«сніданкам» минулих століть. У цьому аспекті мистецтво воєнного часу діє як 

застережна, попереджувальна інстанція. Пожирання, що апріорно несе в собі 

знищення (за Х. Арендт), завжди може вийти з-під контролю. Власні натюрморти 

Косарева, що маніфестують цю «нову кухню» ХХ століття, також не позбавлені 
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аспекту стерильності. Особливості їхньої карбованої форми, котрі відповідають 

критеріям нової візуальності, визначаються переважно тим, що вони виконані не 

традиційною технікою олії чи більш притаманних цьому художникові гуаші або 

акварелі. Це – власне вирізки із кольорового паперу, наклеєні на сіруватий картон, 

що своєю пружністю та фактурою нагадує заґрунтоване зернисте полотно. Дефіцит 

художніх матеріалів (адже йдеться про 1921 рік) лише певною мірою мотивує появу 

значного корпуса «наклейок» в майстерні Косарева, скоріше увиразнює його 

вподобання. Їхня адресація гостро-сучасному на українських теренах жанру papier-

collés беззаперечна. А генеалогія цієї техніки, започаткованій Жоржем Браком у 

його «Компотьєрці» у вересні 1912 року, вказує знов-таки саме на «кухонну 

картину». Але, найважливіше те, що «наклейки» рішуче змінили художню палітру, 

суттєво згустивши колір. Європейські теоретики стверджують, що це сприяло 

відродженню локального колориту. Борис Косарев називав цю техніку аплікацією, 

зокрема його друг Георгій Цапок впровадив термін «матеріальна викладка». Термін 

«аплікація» для Косарева містив морфологічний універсум: кожен елемент становив 

окрему інкорпорацію змісту [591, с.195]. 

Щодо колірних аранжувань Косарев взагалі дотримувався такої точки зору, 

що живопис – це вміння передати локальний колір. У своїх робочих нотатках він 

писав: «Щасливе поєднання кольорів частіше зустрічається в межах малих або 

великих інтервалів, і дуже рідко в межах середніх. Не дуже вдале поєднання 

вдається виправити шляхом додавання невеликої кількості сірого. Іноді до якогось 

кольору додають трохи чорного або білого <...>, а червоний, жовтогарячий і жовтий 

виграють у поєднанні із чорним, блакитний, синій і фіолетовий – з білим» 

(27.05.1987) [674]. Тож сіре тло картону у згаданих колажах не є ані випадковим, ані 

компромісним, – сірий виконує роль універсального регулятора. Основні барви 

наклейок також не є вимушеним вибором художника. Через кілька десятиліть він 

перелічує улюблені кольори, серед яких – ті ж таки «ультрамарин, беж, сіро-

зелений, вандік глибокий (коричневий), червона кіновар, блакитний лазурит, хром 
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темний (жовтий), краплак рожевий <...> » [365]. Гама кольорового паперу, який 

Борис Косарев використовує для колажів, або фарб, що доповнюють їх, 

наближається саме до цих кольорів, до того ж, де-не-де він торкається аплікацій 

пензлем, прагнучи до улюблених гармоній. 

Низку цих натюрмортів Косарева суттєво доповнюють такі колажі, як 

«Холодна весна» (рис.3.327) та «Білизна на вітрі» (1921). Вони становлять (попри 

камерний розмір: 21 х 22 см) певні грані «героїчної» [424] іпостасі цього жанру, 

котра дала такі щедрі плоди в двадцяті роки, передовсім, у Іллі Машкова (його 

учнем у 1912 році був друг Косарева – Єрмілов) та низки інших художників, 

Роберта Фалька, приміром, у його «Червоних меблях». Подібне перетворення 

відбулося в роботі «Холодна весна», де від пейзажу із парканом залишився його 

невеличкий фрагмент. Дуже віддалено цей мотив перегукується із «парканчиками» 

Петра Мітурича, якого художник добре знав. Але тема метафізичної 

«неперервності», що їй він був зобов’язаний Хлєбникову, не надихала Косарева. 

Нескінченний метричний ряд з його горизонтальним розгортанням форми (на 

відміну від творів Мітурича) запакований у квадрат хвіртки. У його компактній 

подачі приховується об’ємна форма. Тут знайшла своєрідне втілення «гармошка» 

гофрованої структури, так поцінована кубістами. Деталь «пейзажного господарства» 

покладена на п’ять нот, п’ять клавіш – розтяжкою улюбленої блакиті. І це також 

засвідчує присутність Хлєбникова у біографії Косарева. Алюзії його віршів 

дозволяють відчути у семантичному полі цього образу характерні рефлексії на тему 

обмеження особистої свободи, як ось це: «<...>Три девушки пытали / Чи парень я чи 

нет? / А голуби летали, / Ведь им немного лет. / И всюду меркнет тень, / Ползет ко 

мне плетень. / Нет!» [531, с.117]. Та все-таки дві із п’яти дощок синього парканчика 

косаревського колажу проросли листячком (це нагадує чарівні метаморфози із 

жезлом Йосифа), що засвідчує не надто категоричне ставлення художника до теми 

«шлюбних ланцюгів», як, скажімо, у згаданому вірші Хлєбникова. 
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Трансфігурації прикметного пейзажного мотиву, здійснені Косаревим у 

колажі, перетворюють його на таку собі подобу «вуличного» натюрморту. І тут ми 

знову маємо згадати інтерес Косарева до крупногабаритних предметних композицій, 

що їх так зацікавлено ловить його «фотооко». Корабельні снасті, бочки, нарешті, 

локомотив і промислові об’єкти рудника у цих знімках сприймаються в дусі 

Альфреда Штігліца, котрий назвав свій знаменитий знімок поїзда, що мчить у 

клубах пари: «Витвір рук людських», зарахувавши його тим самим до певного 

предметного ряду, суттєво продовженого у мистецтві ХХ століття. Адже у світлі 

поглядів на тогочасні успіхи індустрії поїзд і рейки мислилися як складові частини 

єдиного механічного предмета, хоч і дуже великого.  

Подібний перегляд жанрової специфіки підкріплюється авторським 

висловлюванням у записах Косарева: «Нове завжди робиться зі старого, нові не 

матеріали, а їхнє поєднання, напруга» [674]. Перетворенням натюрмортної бази 

сприяв і конструктивістський театр, де на сцені часом фігурували реальні машини 

(приміром, у мейєрхольдівському спектаклі «Земля дибки» у «речовому 

оформленні» Любові Попової). Як ми можемо побачити, такого штибу «костюми і 

речі (великі та малі)» (Мейєрхольд) [443, с.89] утворювали не тільки новий 

театральний лексикон, а й новий натюрморт. 

Поруч із такими макро-натюрмортами вражають і їх мікро- антиподи, 

виконані на підручних матеріалах, інколи навіть на зжужмлених клаптиках 

зошитового паперу в клітинку (що збігалося із загальним процесом переосмислення 

допоміжного художнього матеріалу). Але від цього вони не втрачають змістовності. 

Як, наприклад, предметна композиція з підсвічником. У ній, крім явних предметів, є 

один «невидимий», що є суто оптичною ілюзією. На площині столу два покладені 

навскіс папірці утворюють ілюзію тривимірної форми. Щось на зразок 

«філософського каменя» у «Меланхолії» Дюрера, де цей предмет («незнаний 

шедевр, марне творіння» – у словнику тогочасного мистецтва) став таким виразним 

символом марноти буття (рис.3.328). У лексиконі мистця то  був аж ніяк не 
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риторичний образ. Один із його учнів, В. Сидоренко, розповідав, про те, як Косарев 

у контексті навчального завдання посилав його «шукати філософський камінь» (арх. 

авт). 

У косаревській фотографії натюрмортні мотиви виразніше виявляють зсув у 

бік конструктивістських смаків. Їх відлуння відчутне і в пізніших знімках 

живописних постановок для майстерні, які художник здійснював у Харківському 

художньо-промисловому інституті, де ми бачимо композиції із мотуззя, канатів та 

ін. (рис.3.329) Все це, за винятком гіпсової голови Венери Мілосської, перебуває за 

межами традиційних сюжетів академічної постановки. Змінено і класичні параметри 

натюрмортів, вони надміру видовжені, причому, що досить рідко, – по вертикалі. На 

особливий інтерес до такого формату у цьому жанрі вказує запис у архіві Косарева, 

у супроводі малюнків трьох вертикальних форматів: «3 квадрати», «3 квадрата» (з 

позначкою «натюрморт») і «4 квадрати». Перший характеризується як типовий, 

другий – як специфічний і третій він наводить як виняток [674]. 

Конструктивістський театр цих натюрмортних композицій ставить їх в один 

ряд зі світлинами 1920-х років, зробленими у портових містах, наприклад, у 

Новоросійську. Косарев щиро замилований мотками морського каната – на знімках 

оснащення якогось корабля. Одна із цих фотографій своєю двочастинністю нагадує 

«Третій клас» (1907) згадуваного вже тут Штігліца. Але якщо того захоплює 

драматургія мізансцени, то Косарева, вочевидь, – живописне враження від 

колоритних пасажирів, поряд із технічною снастю, що впала йому в око, де його 

цікавить архітектура судна, виразні форми лебідки і шлюпки на кормі, а також 

гігантський натюрморт із бочок у вантажному приміщенні кормової частини; уся ця 

мальовнича декорація з її корабельним інвентарем так і проситься в театр 

(рис.3.328). Досвід таких спостережень був використаний ним згодом у театральній 

постановці п’єси С. Ауслендера «Колька Ступін», з режисером В. Вільнером (1924). 

Створюючи корабельну декорацію до спектаклю, Косарев чудово орієнтувався у 
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предметному антуражі судна, і тут йому мали стати в нагоді зроблені колись 

власноручно світлини. 

У серії фотознімків Косарева «Сорочинський ярмарок» зовсім як у 

відповідному тексті Гоголя: «Чого нема на тій ярмарці! Колеса, скло, дьоготь, 

тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі <...> » (Сорочинський ярмарок).  Або ж як у 

списку ярмаркових закупок Ноздрьова, котрий міг накупити «хомутів, кадильних 

свічок, хусток для няньки, жеребця, родзинок, срібного рукомийника, голландського 

полотна, питльованої муки, тютюну, пістолів, оселедців, картин, точильний 

інструмент, горщиків, чобіт, фаянсового посуду, – наскільки грошей вистачить» 

(Мертві душі). У косаревському циклі, щоправда, ані срібних рукомийників, ані 

пістолів чи то оселедців у пікантному сусідстві з картинами, зате впадають в око 

глиняні горщики та купи навалених решіт, і знов-таки – улюблена линва, себто те, 

про що сам Гоголь сказав би: «усілякий мотлох». Інакше кажучи, наявна мінімізація 

ціннісної речовини. А от розмаїття саме порожніх форм підкріплює задіяну тут гру з 

неестетичним, тобто з погляду старої естетики, «відсутнім». Втім, у цих решетах i 

глеках «дзвінкостінних» (Поль Валері) виділяється ще одна координата – своєрідна 

візуальна акустика. Начебто ці речі художник відібрав за їхні акустичні властивості. 

Ілюзія звуку тут виступає як додаткова характеристика фізичного світу, яка 

спрацьовує на збагачення змісту. І в цьому додаткова паралель із гоголівською 

шумовою оркестровкою повісті: «Ламається віз; дзвенить залізо; з гуркотом 

падають скидувані на землю дошки; і запаморочена голова не розуміє, куди 

податися» [87]. 

Гримучі дошки і дзвінке, брязкотливе залізо лідирують і у предметному ряді 

другого циклу світлин, знятого художником у той же час. Йдеться про робочі 

моменти зйомок «Землі» Олександра Довженка, де Косарев брав участь на правах 

асистента кінооператора. На другому плані світлин ми скрізь бачимо бочки із 

цементом, дошки й просто будівельне сміття – свідчення спорудження Київської 

кінофабрики, яке іще тривало восени 1929 року, коли закінчували знімати окремі 
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сцени фільму. Треба сказати, що ці натюрморти зі знаком макро-, ніби мимохідь 

утягнуті в панораму знімків, зроблених на території кінофабрики, передовсім 

відзначені хазяйським оком конструктивіста. 

У архівах Косарева діалог із подібним матеріалом тривав упродовж усього 

його життя. Його супроводжують детальні виписки, приміром, про «стереометрію 

винних бочок (переважно австрійських, що мають найвигіднішу форму, і винятково 

зручне застосування для них кубічної лінійки із приєднанням до архімедової 

стереометрії»; або перелік «самобутніх назв кольору»: кольори «грубого полотна», 

«вірьовки», «яєчної шкаралущі» [674]. До прохань на ім’я директора канатного 

заводу [674], документів на придбання предметів для занять живописом: «каната 

перетином 4, 5 і 6 см три шматки по 6, 5 і 4 м; вірьовки завтовшки 1,5 см у пасмах у 

кількості 8 кг; шпагату завтовшки 3 мм у пасмах у кількості 6 кг; ниток цупких у 

пасмах у кількості 5 кг; корзин плетених 30 х 60 см 5 штук; кошиків із рогози 40 х 

65 см 3 штуки» – долучені квитанції на отримання цілих пудів каната та інших 

речей. Саме цю матеріальну квінтесенцію ми бачимо в навчальних постановках на 

знімках: вірьовки та шпагат «у пасмах», «корзини плетені», «кошики з рогози». 

  Інтерес до висхідного «натурального господарства» як основоположної 

конструктивної матерії світу продовжується в енергійному використанні всього 

цього у фотографії, живописних постановках, театральних декораціях, для яких 

натюрморт є своєрідним камертоном. Дещо незвичним доказом переміщення цього 

жанру на вищі щаблі в ієрархії мистецтв слугують знайдені в його архіві певні 

розкадровки із жанрових картин голландської школи. З якою музикальною точністю 

він «вилучає» з картин Адріана Браувера причаєні там натюрморти («Бійка селян 

при грі в карти», Дрезденська картинна галерея) (рис.3.330). З іншої картини 

«Селяни, що грають у карти» (Монако, Пінакотека), цього знаменитого майстра 

гарлемської школи (рис.3.332) Косарев віртуозно вилучив натюрморт із бочкою, 

який становить основну сюжетну зав’язку, де, здається, от-от пролунає ключовий 

заклик сюжету: «Гроші на бочку!». Цей хід «від зворотного» – своєрідна аналітична 
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вправа. Її сенс – у знаходженні ключа саме в натюрморті, вміщеному в ній, що й 

демонструють згадані розкадрування. Цю чарівну предметну увертюру на 

передньому плані художник гідно поцінував. Він побачив, що віртуозний 

композиційний прийом Браувера – ніби своєрідний бурлеск, перетворення 

картярської бучі на «героїчне видовище на кшталт «Битви амазонок» або 

«Повалення гігантів»» (як дотепно підмітив Б. Віппер [66]). Цікаво, що голландські 

жанристи, які свого часу фундаментально узаконили сферу повсякденного побуту в 

мистецтві, несподівано зіграли провокуючу роль в авангардних процесах ХХ 

століття. Згадаймо хоча б енергійні пастиші Хуана Миро. Однак в українському 

мистецтві цього часу вони також стали суттєвим каталізатором. На це звернула 

увагу й О. Лагутенко в статті «Василь Єрмілов і «малі голландці» [202]. 

У творчому спадку Косарева ми подибуємо різні з’яви натюрморту. В його 

сценографіях вони зазвичай розсипаються коротенькими мотивами (в декотрих 

вгадуються цитати із вказаних голландців), як-от у «Цвіркуні на печі» (1920). Хоч у 

виставі є своєрідна кульмінація бутафорії, коли речі (ляльки у майстерні Калеба) 

фонтаном спадають з падуги. У межах театральної фікції художник коригує закони 

жанру згідно з вимогами сцени, збираючи предмети в композиційні вузли, де кожна 

деталь, як і спрямованість знаку в цілому, обслуговуючи наратив, впливає на 

загальну акустику сцени. Окрему тему становлять ескізи бутафорії, де ті ж таки 

натюрморти виникають в «розібраному» вигляді (варіанти їхньої зборки 

передбачаються по ходу п’єси). Такий розпис «матеріального добору» на окремі 

предмети представлений в ескізі бутафорії до спектаклю «Аул Гідже» (датовано 3 

лютого 1930 р.). Зроблений на міліметрівці, він дає точні уявлення про розмір та 

форму предметів (рис.3.333). Експлікація речового ряду супроводжується 

відповідними підписами: «чайник бляшаний», «сапка», «чайний набір», «прут 

Шпана», у супроводі «хлопавки», «цебра шкіряного», «саксаулу». Подання 

докладної інформації про бутафорію 29 входило в коло обов’язків театрального 

художника, але він виконує його з особливою енергією й педантизмом. Подібні 
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роботи, як і розглянуті натюрморти, виконані в техніці колажу, примушують згадати 

репліку киянина Миколи Тряскіна, котрий давав рекомендації студентам 

театральної майстерні: «Перш ніж робити ескіз декорації – зробіть колаж» [169, 

с.67].  

За всіма цими зображеннями стоїть постать художника Косарева, що у 

попередні десятиліття не менше, ніж його старший друг Єрмілов, досліджував плоть 

речей у новій формулі натюрморту. Або як репрезентувала критика маніфест 

«Сімки»: «Хто не наклеює на свою картину газетні аркуші, матерію, цигарки, хто не 

вставляє в неї шматки дерева і металу, хто не встромляє в неї справжні ножі та 

виделки, – словом хто не подає справжню фактуру, той не сучасний» [481, с.9]. 

Попри афектації цього маніфесту, косаревські колажі початку 1920-х років дають 

уявлення про досвід редукції та невід’ємну від неї напругу форми. Але тут і 

сокровенна таїна ужиткових речей – у глухому провалі темної пляшки, що поглинає 

світло, або в мерехтінні світла, на яке озиваються грані прозорого скляного штофа. 

Його інтригує блискотливість посуду, переходи кольору чи подекуди його 

відсутність, від чого порожній келих наче наповнюється на очах, – хоча це й не 

питна рідина, а лише фарба (рис.3.324-328).  

З-поміж напівабстрактних робіт papier-collés Косарева практично завжди 

тематичні, і ця тематика так чи інак пов’язана з його попередніми роботами і 

заняттями. Так, один із колажів Косарева 1919 року («Гітара»), приховує, на наш 

погляд, особливі алюзії (рис.3.339). Прототипом цього безпредметного зображення 

поряд із винятково популярним у світовому колажі мотивом гітари гіпотетично 

могла слугувати і фотокамера (таку позначку має інший натюрморт (рис.3.340). 

Навіть саме лише поєднання артистичного й технічного мало всі ознаки інтеграції в 

сучасність. Форма, утворена фарбами і лініями, поділена такими собі лекалами-

нервюрами, що нагадують колажні перебірки. Цю естетику членування він 

сформулював пізніше в «теорії перемички». «У дереві, – занотовував Б.Косарев 23 



227 

 

жовтня 1985 р. у своїх записниках, – теорія шва, у трафареті – теорія перемички» 

[674]. 

Колоритну картину речового оточення художника дають знімки, зроблені в 

майстернях. У одній з них (рис.3.341), де ми бачимо студентів Косарева й 

Володимира Бобрицького, – упізнається мансарда Художнього училища (нині 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Для цього будинку, 

спорудженого Костянтином Жуковим у стилі українського модерну, Василь 

Єрмілов у 1913 році робив за ескізами архітектора відомі майолікові панно [644]. У 

косаревських архівах також зустрічаються варіації подібних мотивів із рогом 

достатку, з «шахівницями» кахлів, що збігають в ілюзорну перспективу.  

На інших світлинах – простора зала з характерними венеціанськими вікнами. І 

скрізь око натрапляє на спонтанні робочі «натюрморти» з жерсті, паперу, 

конструкцій. Ці «відходи виробництва» з’являються у кадрі всупереч традиційній 

логіці фотозйомки, з невід’ємною від неї тотальною «прилизаністю» і відповідним 

комплексом прибирання всього зайвого. Око фотографа не без замилування ковзає 

по цих енергійних проявах художньої діяльності в її новому розумінні. На одному із 

знімків можна впізнати й Косарева, що сидить на стільці в оточенні подібного 

антуражу. Герой іншого знімка дуже подібний до Олександра Хвостенка-Хвостова. 

Мабуть, вони фотографували один одного, позуючи серед цього значною мірою 

впокореного творчого хаосу, усвідомлюючи свою невіддільність від нього. Ми 

бачимо рельєф на стіні, конструкції на підлозі та підвіконні; імпровізовані тарілки-

палітри на сидінні віденського стільця, з немовби нанизаними на одну вісь обідками. 

Ці мотиви начебто уже десь бачені на картинах майстрових малих голландців (у 

«Майстерні художника» Адріана ван Остаде, або «Як виграно, так і програно» Яна 

Стена), тих небагатьох, до речі, мистців, які отримали пропуск на «корабель 

сучасності» лівого фронту мистецтв. Нагромадження із паперових обрізків, картону 

та інших речей набуває статусу особливого структурного виокремлення в просторі 

майстерні. У парадигмі часу вони сприймаються як прояви всеосяжної стихії 
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організації речового світу в конструктивістському ключі. Автору цих рядків вдалося 

встановити, що ця низка світлин зроблена в декоративній майстерні 

Червонозаводського театру, де Косарев працював упродовж 1922-1929 років. 

Причому встановлено і дату фотографій: це жовтень 1928 року. Розташована ця 

майстерня була у Народному Домі, відкритому Харківським товариством 

грамотності у 1903 році, «де з першопочатку був театр, читальня, чайна, їдальня. У 

театральному залі проходили заняття літніх земських курсів для народних вчителів» 

[531, с.75]. З 1922 року тут відкрився Червонозаводський театр, який у 1927 набув 

національного статусу. Але вже до 1930 року будинок було розібрано, а на його 

місці з’явився новий (з ним пов’язана відома історія з розписами в національному 

стилі бойчукістів, які коштували декому життя). Прикмети спорохнявілості старої 

будівлі очевидні вже у косаревських знімках. Втім у них відчувається і теплий образ 

старої майстерні, з якою пов’язано його найгучніший успіх, формальні 

експерименти. Венеціанські вікна, що відповідають неоренесансному стилю будівлі, 

надають особливої художньої атмосфери майстерні. Бачимо стіл від швейної 

машинки із закріпленими на його боковині кроями. У дальньому кутку стоїть 

макетний стіл, який Косарев мабуть щойно фотографував. На столі розташовані 

макети до спектаклю «Марко в пеклі». У архіві художника знаходяться і самі 

світлини, що показують ці макети. До цієї ж зйомки, можливо, належать і 

фотографії сцени, поворотного кола. Це «скрипуче, як трамвай перед ремонтом, 

некрасиве, обідране, невдале» [410] поворотне коло, що було в зоні саркастичної 

уваги критиків, постає у світлинах, зроблених Косаревим, і водночас – на 

фотографованих фрагментах вистав, у яких воно обживалося його ж таки 

конструктивістською сценографією.  

Усі ці зміни у бутті натюрморту, які відбувались упродовж 20-х років, стали 

проявом новітніх тенденцій у перебудові всієї системи живопису. Втім, між старими 

і новими силами в мистецтві, попри численні протиріччя, тривав прихований обмін. 

Очевидна жанрова заангажованість харківських мистців, витоки якої в первинному 
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зв’язку з живописом, свідчить про величні й колись потужні художні традиції, котрі 

відійшли в небуття в агоні часу.  

3.6. В. Єрмілов і П. Пікассо:  в просторі нової художньої  парадигми 

Магія паризького кубізму, зокрема його лідера Пабла Пікассо, позначилася 

мабуть на усьому мистецтві європейського кола ХХ ст. Не минув її чар і Василь 

Єрмілов. Утім, це не посягання на оригінальність мистця, а лише спроба з’ясувати 

об’єктивні реалії входження нової художньої парадигми в українське мистецтво ХХ 

ст. Зазначимо, Пікассо був глибоко пережитий Єрміловим. Цей факт додатково 

засвідчує створення українським художником вже в пізні роки проекту пам’ятника-

музею Пікассо.  

З-поміж художників харківської «Сімки» він був одним з небагатьох, хто мав 

можливість бачити в оригіналі роботи засновника кубізму, уважно спостерігати їх і 

робити замальовки. Єрмілов ніколи не був у Європі, але «візити до Парижу», як 

називали сучасники відвідування колекції С.І.Щукіна, відбулося під час двох 

довготривалих поїздок до Москви. Ґрунтовним знайомством з колекцією позначено 

вже перший приїзд (1913), коли протягом року Єрмілов, студіюючи мистецтво в 

майстернях Іллі Машкова, Гамона Гамана, навідувався до найвідомішої галереї 

сучасного живопису, де його владно притягав Пікассо.  

Під час другої поїздки 1921 року Єрмілов, виконуючи завдання свого  

службового відрядження, й вивчаючи навчальну методику ВХУТЕМАСу, раз по раз 

звертався до унікальних збірок. У червні 1919 р. колекції С. Щукіна й І. Морозова 

стали Першим і Другим музеями нового західного живопису. Факти копіювання В. 

Єрміловим картин Пікассо у цих зібраннях зафіксовані в щоденнику художника. Як 

люб’язно повідомив авторові зберігач щоденника О. Парніс, В. Єрмілов відвідав 

колекцію С. Щукіна 7 разів: 23 березня 1921 р. (перший день приїзду) він записав: 

«Передусім подався до Щукіна». Запис від 5 квітня: «Від 1-2 з половиною – в 
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Щукіна (<музей > захід<ного > живоп<ису >)....». 13 квітня: «У Щукіна – Пікассо 

(роблю необх<ідні > <…> замальовки)» [360].  

В архіві художника знаходимо низку олівцевих замальовок з творів П. 

Пікассо: «Цегельний завод в Тортосі (Фабрика в Хорта де Ебро)» 1909 (нині в 

Ермітажі, СПб.); «Будинок у садку (Будинок і дерева)» 1909 (зараз у Музеї ім. 

О.С. Пушкіна, Москва). І що важливо – копію з роботи «Дама з віялом» (1908) із 

московського зібрання Івана Морозова (зараз в Ермітажі, СПб.). (рис.3.345-351) 

Серед ранніх творів Єрмілова, що привертають загальну увагу, – «Дама з 

віялом» (1910-ті рр.). (рис.3.352)  Бачимо її й на знімку Дії Гай, зробленому під час 

персональної виставки художника, що відбулася 1962 року після довгої опали 

художника. Єрмілов гордовито демонструє картину на знімку (хоча в експозиції її 

не було), – жест пасивного спротиву. Цей виразний, багато в чому ще учнівський 

твір, являє собою його вправляння в кубізмі. Не викликає сумнівів, що він 

створював свою картину під впливом Пікассо – про це свідчать спільні мотиви, а 

також специфічна гранчаста форма.  

Окрім того, картина Пікассо «Дівчина з мандоліною (Портрет Фанні Тельєр)» 

(1910) є ще одним доказом. Він вписав індивідуальний портрет у контури цієї 

образної моделі, замінивши мандоліну на смарагдово-зелене віяло, атрибут з іншої 

картини Пікассо – «Дама з віялом», 1909 р., із колекції С.І. Щукіна (рис.3.353). Але 

результат набув зовсім інакшого, цілком індивідуального звучання. Як і в роботі 

Пікассо, в картині Єрмілова обличчя та руки моделі гранично геометризовані, у 

просторі тла буквально матеріалізуються жорсткі грані символічних «кубів». Саме 

тло полотна – прозоре, променисте, та в цілому колорит картини – більш яскравий, 

витриманий у світлоносній жовто-зеленій гамі. Зазначимо, що, найімовірніше 

скоріше за все з «Портретом Фанні Тельєр» (100,3 x 73,6 см) Єрмілов ознайомився в 

чорно-білому відтворенні (рис.3.356). Ті формальні «інфраструктури» (в 

термінології О. Раппапорта, застосованої до робіт Пікассо), що їх Пікассо 

використав для анатомічного трактування тіла, Єрмілов перетворює на деталі 
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костюма, «одягаючи», а не «роздягаючи» модель. Складний розкрій плечового 

суглобу Єрмілов трактує на зразок такої форми рукава в жіночому одязі, як крильця.  

 Найважливішим смисловим та композиційним елементом цього світського, за 

всіма жанровими ознаками, портрета є віяло, що його підтримує тема бальної сукні 

(вузький корсаж, відкриті руки й шия). Його форма – майже дзеркальне 

відображення спідниці – є алюзією витонченої таємниці, у якій можна вгадати по-

кубістськи препарований мотив… зеленого покривала Ізіди. Водночас складчаста 

структура віяла – це універсальна модель кубістичної форми, проявлена у 

мерехтінні лицьового боку і вивороту, у зміні фаз – відкриття-закриття віяла. 

Парадоксальна метаморфоза цього престижного колись жанру відбувається у 

напрямку, заданому ще декадансом і підхопленому експресіонізмом, кубізмом, 

футуризмом. В її основі – некомпліментарне трактування жіночого образу. Вона 

знайшла в картині Єрмілова художнє втілення подібне до того, яке зустрічаємо в М. 

Євреїнова в його епатажному описі гравюри Ф. Ропса «Le vice suprême» (1884) для 

однойменної книги Ж. Пеладана (рис.3.355): «Виходить напівзгнила 'красуня'. У 

руках чарівне віяло. На ній бальна сукня. Підібрала спідниці. Шарудять dessous. На 

черепі посмішка. На кістяку грудей фальшиві груди» [37]. Хенрик Баран, який 

звернув увагу на це вільне трактування М. Євреїновим гравюри Ф. Ропса, показує, 

як далі тему «проникнення світу мертвих у світ живих» успадковує В. Хлєбников, 

зокрема в прозаїчній чернетці до «Дітей Видри» (1912).  

  Але тільки паралелями з Пікассо не вичерпуються студії цієї роботи. Картина 

Єрмілова ніби виявляє темпоральне розгортання теми відповідно до цілої низки 

стильових нашарувань. Починаючи від загальної дельартівської постановки образу, 

у якій відгукується модерн з його гротескними ремінісценціями хворобливої краси, 

– до кінцевої кубістичної метаморфози, запозиченої в Пікассо. Гротескні пастиші І. 

Машкова, мішенню для яких, приміром, слугували парадні портрети В. Сєрова, 

занадто чуттєві порівняно з рафінованою красою портрету Єрмілова, в якому крізь 

«кубістичну готику» вже проглядають технократичні ідеали конструктивізму. 
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Важливість для себе цього полотна Василь Єрмілов продемонстрував пізніше, 

у 1962 році на світлині Дії Гай (рис.3.358), котра закарбувала його вибір, 

фотографуючи майстра в експозиції його персональної виставки. Підкреслимо 

важливість мізансцени, розіграної художником, де він виходить до рампи з дамою 

свого серця, окреслюючи основні колізії життя (дружина, що не збулася) і творчості 

(муза) у масках італійської народної комедії – П’єро та Коломбіни. Усі три герої 

цього любовного трикутника – Єрмілов, Бобрицький і Третьякова (рис.3.354, 357, 

359)   – учасники карнавалу як стану душі в тому значенні, що його надавав Бахтін 

вислову «карнавальна фігура». Єрмілов обрав для себе маску П'єро, що якнайкраще 

характеризує його натуру, схильну відповідати на агресію середовища скоріше 

недієздатністю, аніж активною боротьбою. 

У впровадженні дельартівських мотивів в образотворче мистецтво величезну 

роль зіграв саме Пікассо. Хоча для власних репрезентацій останній обрав згідно з 

власним темпераментом образ Арлекіна. Яким чином маркує Пікассо мотив 

Арлекіна у картинах періоду синтетичного кубізму? Характерний капелюх з 

підібганими доверху краями, підкреслено хвилястий контур комірця, лінія застібки 

його костюма. У  роботі «Арлекін і дама з намистом» (1917) навіть немає тих 

яскравих (червоно-жовтих) клаптиків, які відразу вказують на присутність у роботі 

художника мотиву Арлекіна, утім строкатість домінує в одязі, бачимо переклики 

плям: синьої фарби та ахроматичних – білої, чорної, сірої в його костюмі. 

Українські мистці також вживають ахроматичні фарби у своїх колірних 

гармоніях, хоча в цілому переважають яскраві барви. Утім, сіре тло картону у 

барвистих колажах Косарева, наприклад, – сірий виконує роль універсального 

регулятора в тому поєднанні кольорів в межах великих інтервалів, якому він 

вочевидь надавав переваги. Водночас це його власне рішення проблеми рами. 

Єрмілов зазвичай використовує сіре або біле тло. 

Цей комплекс мотивів, що ввів у мистецтво Пікассо, надзвичайно важливий з 

точки зору розширення сюжетно-тематичного репертуару мистецтва, його 
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демократизації. Цікаві трансформації, які відбуваються у творчих студіях Єрмілова з 

мотивом «Дами з віялом», створеної, як ми зауважили, під впливом творів Пікассо. 

Генетично пов'язаний з цією картиною образ, що вже цілком вписується у 

конструктивістську стилістику. Цю композицію, виконану на фанері, мистець 

називав вітринним плакатом. Прототипом її  центрального образу вочевидь є 

жіночий портрет з картини «Дама з віялом». Сам художник висвітлює цю проблему 

у листі до доньки Валеріана Поліщука. 

Сьомого березня 1964 року Єрмілов пише Елі Поліщук, посилаючи їй знімок 

1927 року з виставки АРМУ: «Зображеного тут плакату “Читайте книги Валеріана 

Поліщука” не існує, але мені приємно послати його саме тобі <…>, бо на ньому 

зображена моя перша любов Л. П. Т. (1913 рік)» [669]. Підкреслюючи дистанцію в 

просторі й часі (вік) у підписі: «Привіт Москві! Василь Єрмілов (дідусь Вася)», – 

художник тим самим здобуває дозвіл на особливий жест доброти й ніжності, що 

відкриває до того ж таємницю серця. Він ділиться любов'ю, яка досі живе в його 

серці, з дочкою свого друга, що втратила батька в лиховісному 1937 році.  

Автор рекламного колажу книжок Валеріана Поліщука свого часу міг би 

поплатитися свободою за цей витвір, але фото він зберіг (рис.3.363). Однак і на 

початку 1960-х, коли вже було офіційно проголошено реабілітацію жертв репресій, 

підґрунтя для такого сміливого жесту було дуже хистким. Щоправда, Єрмілов дарує 

цю світлину разом із таємним зізнанням напередодні свята, яке за радянських часів 

форсовано звеличувало таємничу місію жінок, запускаючи, як казав М. Бахтін, 

особливий «карнавальний час». «Здається мені, цієї жінки вже немає серед живих, 

але я згадую її щодня, – пише далі в цьому унікальному посланні 1964 року 

Єрмілов. – Колись я надішлю тобі її фото, а також і моє, з цього першого року 

нашого знайомства (Харків, 1913 рік)».  

В основі єрміловського колажу, що його було створено як рекламний щит для 

вітрини книгарні, – образ жінки з книжкою в руці, у якому вгадується ще далі 

препароване зображення «Дами з віялом» (профіль обличчя, зачіска, постать). Але 
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на відміну від живописної техніки останньої – у колажі з’являються рельєфні шари. 

Тривимірність підкреслена і використанням  ready made-об’єктів, як книжки 

В.Поліщука, що згруповані на зразок своєрідного натюрморту у правому нижньому 

куті роботи. Водночас у композиції простежується певний зв'язок із іконою. На такі 

паралелі у творчості мистця звернув увагу автор першої монографії Валеріан 

Поліщук. Портрет жінки, що фігурує в ньому, манерою колажного «письма» 

співзвучний сакралізованій технології ікони із властивою їй символічною 

трансформацією матеріалу. Тож фактура дерева тут (не жерсті і не латуні, – як у 

чоловічих портретах-колажах) так співуче розповідає «про дерев'яний рай», передає 

особливе «сфумато» моделі (порівняймо з фотопортретом Л. П. Т.), що так багато 

значила для нього. Єрмілов надає цьому жіночому образові рис святості, оточує 

його своєрідним окладом. Недаремно він любив фотографуватися біля цієї роботи, 

яку вочевидь цінував і як своє досконале творіння.  

На кількох знімках, що їх можна датувати близько до 1913 року, 

простежуються сліди московської одіссеї художника (рис.3.365). Єрмілов тут зовсім 

інший – зібраний і підтягнутий, – як людина, що має досвід перебування на чужині 

(скоріше негативний, ніж успішний). Той факт, що його не поглинула Москва (як це 

було з багатьма особистостями художньої сцени, котрі прибули з «провінції»), що 

він не намагається залишитися, – тільки підтверджує цей здогад. І зовсім не 

випадково результатом його прилучення до життя мегаполісу стала серія 

урбаністичних мотивів, виконаних у техніці офорту (рис.3.367-368). Один із 

подібних образів видно на світлині за його спиною. Єрмілов тут суворий, зі 

стиснутими губами, без берета і без банта (того великого, шовкового, елегантно 

зав'язаного банта-краватки, що об’єднує харківську серію знімків 1913 р.). Тут 

тільки з'являються риси суворої «маски», з якою ідентифікуватиметься образ 

художника згодом. І майже як символ сприймається «чорний лід» палаючої на 

запечених «гордовитих» (як написав пізніше Е. Лимонов) устах цятки, помітної на 

всіх знімках цієї серії.  
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У 1913 році в житті Василя Єрмілова відбувається багато подій, які 

демонструють інтенсивне творче становлення художника, залучання у різні кола 

мистецького життя Харкова (студії «Будяк» і «Накось», майстерня Штейнберга й 

Грота) та Москви (МУЖВЗ, студія Машкова і Кончаловського, майстерня Гамана). 

З-поміж цих подій для подальшого розвитку мистця має першорядне значення 

знайомство зі «щукінським Парижем», де Єрмілов отримав перші уроки кубізму, 

вивчаючи оригінальні твори Пабла Пікассо та інших художників з європейського 

авангардного кола. Цілком закономірним виглядає звертання Єрмілова до Пікассо 

протягом цілого життя, на що вказує, наприклад створений у 1966 році колаж з його 

портретом у центрі (рис.3.371), а також наполеглива робота над проектом 

пам'ятника-музею Пікассо (1967) (рис.3.370). 

Висновки до розділу  

Обґрунтовується важливе місце та роль у розвитку раннього авангарду 

Харкова художнього об’єднання” Спілка семи”, яке сформувалася протягом 1915–16 

рр. під час навчання у Харківському художньому училищі. Склад об’єднання 

варіювався («7», «7+3», «7-1», «7+?»), натомість спростовується наявність групи 

«Три». Право на лідерство в групі виборювали Бобрицький, Косарев і Міщенко. В 

художньому доробку харківської «Спілки семи» та її кола простежується кілька 

напрямків вкорінення авангарду в мистецтво Харкова 1910-х рр. Цей процес у 

стрімкому темпі завершував низку завдань європеїзації, змінюючи стилістику від 

модерну до кубофутуризму та супрематизму. Протягом кінця 1917 – першої 

половини 1918 р. в колі художнього об’єднання стверджуються пріоритети 

кубофутуризму. Об’єднання, генетично пов’язане з впливами модерну і його 

культом театру, сміливо опановувало художній простір сцени, із ним пов’язані 

перші кубофутуристичні постановки. Найпліднішим літом 1918 р. вони 

оформлювали харківські часописи «Театральний журнал» і «Колосся», зокрема свій 

репрезентативний альбом «Сім плюс три», спираючись на досвід футуристичних 

видань; декорували інтер’єри кабаре «Дім Артиста». Важливу роль відіграла Одеса в 
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розширенні меж авангардного спрямування Харкова через зв’язки мистців, зокрема 

в майстерні РОСТА, де відбувалася пластична трансформація творчих прийомів. 

Фокусування на прийомі трафарету свідчить про глобальні зміни художньої у 

світовому мистецтві. Наступним кроком як і даниною супрематизму був перехід до 

аплікативних композицій. У загальному підсумку вплив мистецького кола (зокрема, 

О. Екстер, С.Фазіні), що склалося в Одесі на початку 1920-х рр., простежується в 

завершенні «колористичної революції» харківських мистців, переході до чистих 

кольорів. У 1919 р. студія М. Міщенка об’єднала художників М. Міщенка, 

Б. Косарева, В. Єрмілова, М. Синякову, поетів В. Хлєбникова і К. Неймаєр 

(згадується і О.Довженко). Алегорична мова в розкритті таїнства природи 

видозмінюється, проходячи через випробування примітивом, до якого сміливо 

звертається нова генерація. Міфологізація художниками краснополянського кола 

побуту в садибі Синякових в первинній ідилії природного життя – репрезентує 

краснополянський хронотоп і належить до міфопоетичного мислення раннього 

авангарду з архаїчними апеляціями до образу Великої Матері й універсального 

концепта змієборства. Оновлення формальної бази мистецьких прийомів у 1920-ті 

рр. принесло зміни в усі жанри. Пейзаж, однак, майже зникає, а розвитку набувають 

урбаністичні мотиви кубофутуристів, де головні інтенції образної структури стають 

динаміка, ракурс, множинність планів, колажність. Наголошується на урбаністичних 

сакральних вертикалях, на сюжетах, звернених до народного мистецтва, які в 

композиціях В. Бобрицького, М. Міщенка, низці робіт Б. Косарева на тему 

Ейфелевої вежі перегукуються з мотивом «дерева життя». Колористичні композиції, 

зі зсувом у супрематизм, пояснюються важливістю культурних кодів, задіяних у 

творах харківської групи як усвідомлення культури великого міста. Заводи у 

темпераментних акварельних замальовках – то данина індустріальній темі. 

Натюрмортний жанр на ХIХ–ХХ ст. стає глибинною творчою лабораторією, у якій 

розв’язуються художні проблеми, викликані зміною об’єкта. Простежується вплив 

паризького кубізму, зокрема творів П. Пікассо,  як об’єктивні реалії входження 

нової художньої парадигми в українське мистецтво ХХ ст. 
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ІV. КОНСТРУКТИВІЗМ ЯК ПРОВІДНА ХУДОЖНЯ ПРАКТИКА 

ЗРІЛОГО АВАНГАРДУ ХАРКОВА 1920-х - ПОЧАТКУ 1930-х років 

  

4. 1. Роль Василя Єрмілова у становленні українського конструктивізму 

Протягом інтенсивних художніх практик, що реалізовувалися на межі 1910 – 

1920-х років на шляху модернізації українського мистецтва, було напрацьовано 

значний доробок, який продемонстрував світові високі цінності національного 

ґатунку. У поступовій зміні напрямків конструктивізм виокремився як найбільш 

відповідний тому загальному зсуву, що позначився на морфології мистецтва. 

Теоретичне обґрунтування конструктивістської мови знайшло своє місце на 

шпальтах видань. Передусім це був журнал Михайля Семенка «Нова ґенерація». 

Щодо практики українського конструктивізму, то його постулати було 

сформульовано найбільш вагомо в архітектурі. У контексті творчого експерименту, 

що відбувався в українській столиці, – це безперечно був ансамбль будівель нової 

площі у Харкові на чолі з будинком Держпрому. Ідеали раціоналізму знайшли своє 

втілення у місті ще на рівні породжень конструктивної гілки модерну. Вдягнені в 

сіре, сформовані у залізобетонних конструкціях харківські будівлі цього напрямку 

створюють особливий образ міста. Універсалізм цього штибу набув утопiчного 

виміру в конструктивізмі. 

Започаткування конструктивізму в Харкові значною мірою пов’язане в 

Василем Єрміловим. Його шлях до цього напрямку був органічним втіленням ідей 

авангарду, починаючи з футуристичних уподобань. Лихоліття Першої світової війни 

(звідки повернувся з Георгіївським хрестом, раною і контузією) і революції Василь 

Єрмілов прийняв як істинний футурист. У цей час він оформлює поему «Ладомир» 

В.Хлєбникова, «Вірші Катерини Неймайєр» і журнал «Пути творчества» (рис.4.372). 

З січня 1920 року Єрмілов пише плакати у майстерні ПівденРОСТА, декорує вулиці 

Харкова, розписує агітпоїзд «Червона Україна», надихаючись народним 

мистецтвом. Вершиною монументальних експериментів мистця став стінопис 
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Центрального гарнізонного червоноармійського клубу (рис.4.373). Валеріан 

Поліщук (услід за критиком В.Коряком) назвав цей період у художньому житті 

першої української столиці – «єрміловським». «Всі вулиці й будинки кричали 

фарбами, лозунгами, квітами, щитами й арками Єрмілова» [475, с.142]. 

Українська гілка конструктивізму зароджується в Харкові в творчому 

експерименті Василя Єрмілова, коли на початку 1920-х років [360] він став 

керівником майстерні Заводу художньої індустрії, що її було створено на основі 

Художнього училища. Значною мірою сприяло цьому його довготривале 

відрядженні до Москви (з 22 березня по 21 квітня 1921 р.). До Москви Єрмілов був 

відряджений разом із Бернардом Кратком, котрий на той час очолював 

підпорядковані Наркомосу Художньо-виробничі майстерні Харкова [674]. 

Проблеми, що виникли у зв’язку з побудовою вищої художньої освіти, мали бути 

вирішені через ознайомлення з досвідом ВХУТЕМАСу. Отже упродовж свого 

місячного перебування у Москві Василь Єрмілов багато часу провів у його 

майстернях, – зокрема О. Родченка і Л. Попової. У цей час в Інституті художньої 

культури (упродовж січня-квітня) точилася дискусія «Аналіз понять конструкції й 

композиції та момент їхнього розрізнення», в процесі якої 18 березня виокремилася 

«Робоча група конструктивістів», до якої увійшли О. Родченко, В. Степанова, О. 

Ган, брати Стенберги, К. Йогансон, К. Медунецький. Перебування Єрмілова у 

Москві співпало з періодом підготовки 2-ої виставки ОБМОХу (Товариство 

молодих художників), що стало «першою публічною маніфестацією російського 

конструктивізму» (виставка відкрилася вже 22 травня 1921 р.) [218, с.110]. Тоді ж 

Єрмілов побачив спектакль В.Мейєрхольда «Зорі» (за Е.Верхарном) у 

конструктивістському оформленні В.Дмитрієва. Саме останню подію О.Парніс 

вважає вирішальною у визначенні Єрмілова у напрямку конструктивізму (слушно 

вказуючи на замальовки, зроблені художником під час перегляду вистави) [59, с.37]. 

До Харкова художник повертається вже певною мірою заангажованим новим 
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напрямком. Поворот від картини до конструкції, яка надалі стане у фокусі його 

художнього експерименту, відраховується саме з цього часу. 

У 1920-ті рр. Василь Єрмілов – провідний педагог Харківського художнього 

інституту (рис.4.374). У періодиці часто з’являється його ім’я, коментується участь в 

організації українського ЛЕФ-у разом з Косаревим, Хвостенко-Хвостовим, 

Бондаренком і Міщенком; висвітлюється робочий процес у його майстерні й плани 

персональної виставки (восени 1923 року); обговорюється використання ним в 

образотворчому мистецтві дивовижних матеріалів: дерева й металу [542, с.260]. 

У 1927 році закупівельна комісія Наркомосвіти придбала його роботи з 

виставки АРМУ «для фонду майбутньої галереї українського радянського 

мистецтва». Наприкінці червня цього ж року «професор Єрмілов» виступає в Києві з 

доповіддю на пленумі центрального бюро АРМУ. Його ім’я бачимо на сторінках 

журналу серед мистців, що одержали «матеріали з Істпарту та музеїв революції 

Києва й Харкова» для створення робіт до ювілейної виставки «10 років Жовтня» 

(разом із Василем Седляром, Михайлом Бойчуком, Василем Касіяном, Іваном 

Падалкою, Семеном Прохоровим, Бернардом Кратком та ін.) [543, с.230-232]. Як 

відомо з каталогу Всеукраїнської виставки АРМУ: крім 5 шрифтових дошок, 

присвячених Леніну, Василь Єрмілов виставив 2 рекламних щити («Червоний 

кондитер» і «Читайте книжки В. Поліщука»), 6 експериментальних композицій, 1 

натюрморт та 4 пейзажі [74, с.13]. Роботи мистця з цієї ювілейної виставки 

зафіксовані на фотографії (рис.4.375). На жаль, її технічна якість не дозволяє 

розгледіти й ідентифікувати всі твори. В цьому допоміг інший знімок, на якому 

видно єрміловську експозицію крізь двері з другої зали, де вгадуються роботи 

бойчукістів (рис.4.376). Праворуч від дверей, зокрема, – невелика посмертна 

виставка Тимофія Бойчука (1898-1922): «Дівчина в синій хустині», «Натюрморт. 

Овочі», «Вулиця в містечку, «Сцена на базарі», «Автопортрет», «Коні на 

пасовиську, «Дві жінки з насінням», зазначені у каталозі. Частину експозиції 

Єрмілова, точніше, 4 роботи, добре видно на фото, де автор позує поруч із плакатом 
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видань В. Поліщука (про нього згадувалось вище). У гіпотетичній реконструкції 

автора (рис.4.377) показано експозицію Єрмілова, що викликала на ювілейних 

виставках гучну полеміку. На жаль, фотокамера майже не передала праву частину 

експозиції. Ще одна світлина, де фігурують роботи, можливо привезені з цієї 

виставки Єрмілова, зроблена, судячи з інтер’єру, у графічній майстерні Художнього 

інституту, великоформатні роботи стоять просто на підлозі, менші – на столі. Крім 

рекламного щита «Читайте книжки Валеріана Поліщука» і меморіальної «ленінської 

дошки» на столі – два натюрморти: «Тарілка, ніж, сірники» і «Сірники», хоча 

останні навряд чи були показані на ювілейній виставці. 

Саме Єрмілову приписується ініціатива перетворення в 1921 році 

Харківського училища в художній технікум на правах вузу (власне, інститутом він 

став у 1927). У 1920–30-і роки в його професорсько-викладацькому складі 

А. Петрицький, Б.Косарев, М.Бурачек. Портретист М. Шаронов очолює майстерню 

станкового малярства, Л. Крамаренко – монументального, О. Хвостенко-Хвостов 

керує майстернею театрального живопису. У 1922 році Єрмілов очолює графічну 

майстерню (у 1925-му до нього приєднується І.Падалка). Постійно театралізуючи 

своє буття, власне театру Василь Єрмілов присвятив не так вже й багато творів. 

Можна згадати постановку п’єси «Газ» (за Г. Кайзером, режисер А.Уразова, 1923) в 

театрі Пролеткульту, де художник виступає в ролі «конструктора», і про це 

повідомляється в афіші (рис.4.378). Тож, ймовірно, саме ця подія започаткувала 

період свідомого конструктивізму. Досліджуючи авангардну сценографію в Харкові, 

В.Чечик зауважує, що «Газ» був першим зразком нового напрямку в оформленні 

сцени з конструкцією, що трансформувалася за допомогою щитів. Дослідниця також 

доводить, що згодом цю знахідку використав О. Хвостенко-Хвостов у виставі 

«Хобо» (1925) [554, с.126]. Наприкінці 1920-х років Єрмілов працював над 

оформленням вистави «Лiсова пісня», проте відомі лише ескізи (у ХХМ). 

У цей час весь творчий регістр Єрмілова розгортається найбільш повноцінно: 

від малих форм графіки до вирішення архітектурного середовища. У свої художні 
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експерименти він активно вводить фотографію, що досягла саме тоді найвищих 

щаблів мистецької ієрархії. Це низка книг з його участю, виданих харківським 

«Рухом» або ЛіМ ДВОУ: «Токарство по дереву», «Ні п’яді, ні п’яді, ні п’яді» М. 

Шеремета, «Чорнозем» О. Демчука, «Береги дванадцяти вод» О. Мар’ямова, 

«Поїзди підуть на Париж» Гро Вакара (рис.4.381-382) тощо. В них Єрмілов успішно 

використовує виражальні можливості фотографії (наприклад, монтаж) і 

кіноприйоми, зокрема кашетування, де він знаходить несподіваний супрематичний 

ресурс (як у книзі Вакара). Цікаве в книжковій графіці Єрмілова саме те, як ідеї 

супрематизму і неопластицизму, що відіграють тут ключову роль, перекладаються 

на мову світлопису. 

Доля української книги як найважливішого сегменту культури, осучаснення її 

візуального вигляду в цей час буквально знаходиться в його руках. у 1928 році 

Єрмілов одержує винятково почесне замовлення оформити радянський павільйон 

(його український розділ) на Міжнародній виставці «Преса» в Кельні. Для 

експозиції він виготовив спеціальну рухому конструкцію і два зразки заводських 

стінгазет великого формату: «Канатка» і «Генератор». Але головним експонатом 

стала серія із 20 альбомів «Ukraine» у форматі 60 х 50 см (до 10 кг вагою), що 

нагадували старовинні кодекси (рис.4.383), з обтягнутими плахтою дерев’яними 

обкладинками (для кожного тому – свій малюнок плахти: «реп’яшки», «рачки», 

«зірочки», «жоржинки», «вишеньки»), з використанням шкіри, металу. Водночас у 

тому «плахтовому блюзі» відчутні синкоповані ритми П. Мондріана й Т. ван 

Дусбурга. На останній сторінці кожного альбому, оформленого в 

конструктивістсько-супрематичному ключі, – у тому ж стилі виконаний і підпис 

майстра. 

Ось як прокоментовані ці альбоми сучасним дизайнером: «Для вирiшeння 

цьoгo завдaння Василь Єрмілoв yдaвcя дo мoдyльнoї ciтки. Для кожнoгo з aльбoмiв 

вiн рoзрoбив oкрeмy cxeмy (нa oснoвi єдинoї конcтрукції), y рoлі компoзиційнoї 

дoмiнaнти тyт виcтyпaють червoні лінії: горизoнталь і вертикаль, якi cхрещyються 



242 

 

на прaвiй cтoрiнцi кoжнoгo рoзвoрoтy. Лiнiї нaмaльoванi «навилiт» i прoнизyють 

yвеcь aльбoм, об’єднyючи предcтaвленi в ньoму рiзнoмaнiтні мaтерiaли» [290]. Із 

цього проекту мистця відомі альбоми: «Робселькор України», «Аграрна революція», 

«Споживча і кустарно промислова кооперація», «Колективізація», «Преса і 

популяризація гасел комуністичної партії», «ВУФКУ», «Березоль», «Державний 

драматичний театр ім. І. Франка» (рис.4.384). 

На знімку, зробленому на межі 1920–30-х років (рис.4.386), Василь Єрмілов 

постає разом із О.Хвостенком-Хвостовим в конструктивістському антуражі 

графічної майстерні – робоча обстановка, іронічна гра нагадують авторепрезентації 

європейських мистців цієї пори, передовсім у світлинах Бавгауза. З подібними фото 

Єрмілов був добре обізнаний завдяки Якову Руденському, що привозив 

бавгаузівські видання. Серед них і випуск, присвячений живописові, фотографії й 

кіно, підготовлений Ласло Мохолі-Надєм. Іронічне ставлення мистця до власної 

персони засвідчує порівняння двох зображень: очевидно, автопортретної замальовки 

чоловічої натури зі спини і знімка в майстерні (рис.4.387-388). 

До 1920-х – першої половини 1930-х років належить корпус так званих 

«експериментальних композицій» Василя Єрмілова. Доля багатьох із них невідома, 

здебільшого збереглися лише їх чорно-білі фотозображення. Ці роботи 

демонструють надзвичайно елегантні вирішення на перетині кубізму й 

конструктивізму. Деякі з них вписані в овал, виказуючи вплив так званого «рококо 

кубізму». Визнaний в офіційних колах, критик В. Коряк тaк описувaв реaкцію 

сучaсників: «Тепер – найстрaшніша річ – дивоглядні вироби Єрміловa. Публікa 

зaволала: «Ну чого, нaприклад, ця річ зветься «Місячнa ніч улітку»? Ніякої ночі 

немa, і взагалі, хіба це картинa – скло, дерево, мідь, якась присипкa. Це, бaчите, 

кoнструктивізм. Ми, сучaсні люди, їздимo в aнглійських aвтoбусах, бачимо 

дзеркaльні шибки вітрин, полірoвaну блискучу лaтунь електричнoї aрматури, добре 

вигембльовані шмaтoчки деревa, нікельовані шрубики, коліщатка та ще й чoрти 

батька знa що. Одне слoво, рiзні дoбре припасованi речi<…>» [520, с.193]. 
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Цей пасаж делегований мистцеві, який за допомогою усіх цих деталей 

немовби створює картину мандрівки «сучасною вулицею». Традиційний образ 

краєвиду протиставлений конструктові за законами нового стилю, що включав 

монтаж «сучасних реалій» з використанням техногенного матеріалу. Та обурення 

глядачів викликає передусім назва твору. Апелюючи до зразків мистецтва «старої 

школи», автор ніби провокує відверту полеміку. В образотворчому мистецтві ХХ ст. 

конфлікт між візуальним образом і його назвою набуває виразних ознак процесу 

розмежованості. Скажімо, твір з абстрагованою формою, назва – «Оголена в лісі» 

(Ф. Леже, 1909-1910), або «Акордеоніст» (П. Пікассо, 1911), містить в собі виклик 

культурі, котра широко послуговувалася цими мотивами. За образом місячної ночі в 

абстрактному відтворенні Єрмілова вгадується довгий шлейф теми, (згадаймо хоча б 

дуже популярну свого часу картину А. Куїнджі). Вочевидь, апелюючи до відомих 

полотен, Єрмілов максимально увиразнює контраст, доводячи його до формульної 

ясності, себто абстракції. Пригадаймо як тодішня публіка сприйняла картину 

Куїнджі «Міiсячна ніч нa Днiпрi». Вона експонувалася навіть у спеціальному 

приміщенні з огляду на її винятковість. І справедливо, картина отримала гучний 

резонанс. Серед полишених вражень подибуємо, наприклад захоплений відгук 

молодого В.Cєрoвa. «Зiйшов місяць і засріблив біляві хмарки, що пливли глибоким 

синім небосхилом, всіяним щедро зірками. А внизу, на темній землі, видніються 

сільські хатки, подекуди блимають вогники, світляні доріжки збігають по воді і 

ховаються за млином на березі; он там десь у селі зблиснув вогник, а онде – ще й на 

протилежному березі Дніпра – зрештою, все даленіє й щезає, зливаючись з небом і 

землею в туманній далечині. Тиха, пречудова місячна ніч; здається, ніщо не 

порушить цієї гармонії – усе так спокійно і затишно! <...> Пейзажі сучасних 

художників здаються такими тьмавими перед картинами Куїнджі. Такого ефекту в 

освітленні, як і сюжету подібної художньої природності – це нікому не вдалося 

передати так глибоко і точно, як у Куїнджі» [691].  
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Врешті-решт, в картині Куїнджі також помітна тенденція до декоративного 

узагальнення. Себто йдеться про певне прискорення розгортання дії добових 

процесів, яке в Єрмілова набуває вже стрімкого темпу, пов’язаного з прийомами 

гротеску, характерного для експресіоністів. Набувають виразності зміни в 

хронотопі, що відбуваються протягом часу, який розділяє твори двох мистців, – 

відсутність копіткої деталізації і темпоральне згортання добових процесів (на яке 

вказує фаза місяця). Визначальний мотив картини Куїнджі – сліпучий місяць на тлі 

поснулого українського села понад Дніпром. Але ж тут є і масштаб космічного 

наповнення, що його не проминув увагою Єрмілов, і саме цим позначені його 

експериментальні роботи (у чому, власне, й полягає їх зв’язок з Куїнджі). Згаданий 

вище твір Єрмілова є абстракцією, проте саме його назва скеровує сприйняття 

глядача таким чином, що, всупереч абсурдності прийомів, він починає вирізняти 

кружальце повного місяця на тлі темряви. Знаменно, що єрміловський краєвид таїть 

у собі ідею міського ноктюрну, котрий апріорі має свої відміни. Використання таких 

прийомів з арсеналу конструктивізму як узагальненість, ізольованість створює 

передусім ефект дезорієнтації глядача, адже при розпізнаванні людина, аналізуючи 

якийсь об’єкт, має на оці об’ємну картину, в процесі її динамічного обстеження. 

Спрямованість Єрмілова до творення нового стилю – конструктивізму, який 

ще тільки зароджувався, посилювалося обізнаністю митця з експериментами колег 

по художньому цеху, розширенням його творчого світогляду. Вирішальне значення 

мала його поїздка до Москви 1921 року (а перед тим – 1912), що пояснює певною 

мірою той факт, що у принципах творення колажу Єрмілова вгадується вплив 

В.Татліна, себто – мінімалістське використання матеріалу в компактному просторі. 

Активно спілкуючись із ВХУТЕМАСом, художник відвідував майстерні, зокрема 

О.Родченка. Саме в цей час О.Родченко, переглядаючи ставлення до малярства з 

огляду на нову професійність: «Відкинувши предмет і сюжет, живопис зайнявся 

виключно своїми спеціальними завданнями, що, поширюючись, заповнили з 

надлишком виключений ним предмет і його трактування<...>. Пензль, такий 



245 

 

необхідний в малярстві для передачі предмета і його тонкощів, став недостатнім і 

неточним інструментом у новому безпредметному живописі, і його витіснив прес, 

валик, рейсфедер, циркуль тощо». Далі він розмірковує про інаше ставлення до 

кольору, що запанувало вже за імпресіоністів, які «звернулися до спектру, але знову 

пристосували його для передачі враження, повітря, світла і т. п.<...> 

Ексімпрессіоністи взяли колір як гру плям, як орнамент. Безпредметність 

культивувала колір як такий, зайнялася повним його виявленням, його обробкою, 

його станом, даючи глибину, інтенсивність, щільність, вагу тощо» [7, с.78]. 

З початком «виробничого періоду» у розвитку мистецтва відбувається 

переосмислення функціональної доцільності усього обширу мистецької царини 

укупі з технічним оснащенням [360]. Увесь корпус професійних настанов і навичок, 

увесь складний налагоджений механізм художньої системи зазнав «ревізії» з точки 

зору раціональності. Приміром, в тогочасній архітектурі на передній план 

висувається передовсім функціональність будівлі і безпосереднє відтворення її у 

конструкції, й обов’язково на фасаді. Подібний підхід знаходимо, завдяки Єрмілову, 

й у малярському творі. Цікаво, що саме «живописними», а не лише «дивоглядними 

виробами», чи «експериментальними роботами» (за визначенням автора) іменують 

конструктивістські твори Єрмілова. Так, І. Врона визначив їх, як «конструктивно-

безпредметний» живопис [71]. 

Згідно з «виробничою» концепцією, Єрмілов виносить на поверхню, в поле 

репрезентації те, що перебувало завжди за лаштунками малярської кухні, значною 

мірою автономізуючи сам процес, – себто первинний матеріал і технічну обробку. 

Це передовсім ґрунтування, шліфування дошки й боковин, підмальовки тощо. Тепер 

уже складниками «мови» конструктивного живопису постають елементи допоміжні, 

все те, що становить підготовчий етап в малярській практиці: різноманітне 

обладнання, матеріали і технічні засоби. Усе це виходить назовні, навіть на 

«авансцену» художнього твору. Це може бути обрізок рами, наждачний папір для 

шліфування дошки, ґрунт (який зазвичай ховали під шаром фарби), навіть цвяхи. 
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Так само, як в архітектурі виразно проступає будівельний каркас, – у 

конструктивістському живописі оголюється кістяк рами й усе, колись приховане в 

малярській кухні підґрунтя картини. Замість фарби на ґрунтоване тло мистець 

накладає раму. Скажімо, візуальна конструкція виникає завдяки віртуозному 

накладанню ромбоїдальної рами в картинне поле рами прямокутної. Часом, взірці 

рам, які використовуються в одному витворі, можуть різнитися за профілем, сортом 

дерева та його обробки, доповнюватися металевими елементами і забарвленням. Уся 

композиція часто складається з самих тільки рам або їх елементів. Як бачимо, 

первинне емансипується, виступає як самодостатність, перетворюючись із 

допоміжного на автономні художні засоби. У глибині цієї мистецької дії – своєрідне 

міфотворення самого виробничого процесу, його «таїн». 

Василь Єрмілов експериментує з усіма традиційними жанрами: портрет, 

натюрморт пейзаж (вишукана група ноктюрнів). У них трансформацій зазнала сама 

структура жанроутворення. Цікавий вектор художніх пошуків демонструє 

портретний жанр, оскільки тут знаходяться передові позиції кожного стилю. 

Пошуки нового героя передбачалися життєбудівничими стратегіями 

конструктивізму. Єрмілов також створив декілька портретів у конструктивістському 

стилі. З-поміж них це передусім «Автопортрет» і «Портрет О.Почтенного» (1923). 

Найцікавішим з них для нас є «Портрет Почтенного». Зіставлення 

конструктивістського портрета з його прототипом, що дозволяють зробити деякі 

іконографічні матеріали (рис.4.389-391), можна перевірити за літературним 

начерком із мемуарів О. Андрієвського: «Олексій Почтенний був доброзичливий 

здоровань, зростом десь як Маяковський. Повільний у рухах і мові, він був 

сповнений внутрішніх веселощів і любив усе смішне» [19, с.229]. Притаманні 

оригіналові риси передаються Єрміловим за законами конструктивістської гармонії. 

У профільному портреті Почтенного – широка дуга брови, мигдалеподібний розріз 

ока, ямочка на підборідді, – ці міметичні акценти, розставлені в колажному портреті, 

компенсуються умовною лінією носа, жорсткішою, ніж в оригінала. Таким собі 
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конструктивістським викрутом ця лінія переходить у вуста. Твір апелює як до 

живопису, так і до скульптури. Про малярську традицію свідчить наявність 

картинної рами. Пластичні прийоми вгадуються у віртуозно виліпленому підборідді, 

окресленому «серповидною лінією» (кубістичний код Малевича). Вигадливою 

складчастою формою (на зразок віяла) передано своєрідність топографії обличчя. 

Зазначені прийоми – вже з арсеналу скульптурного кубізму. Рельєф інтенсивно 

обробленої жерсті в цьому місці утворює Z-подібну фігуру з двох трикутників, 

повернутих один до одного гострими кутами. Таким чином єрміловська геометрія 

трансформує початковий образ добродушного велетня у «сонцеликого» героя, який 

асоціюється зі знаменитою емблемою Бавгауза, але водночас художник розгортає 

власний арсенал засобів. 

Певна річ, тут відчувається відгомон тої нової концепції пластичного «жанру» 

(Д. Сараб’янов), яку впроваджував Татлін (не без впливу Пікассо, що його 

майстерню в Парижі Татлін відвідав у 1914 році), а послідовники – Клюн, І.Пуні, 

К.Богуславська, О.Розанова, Л.Попова підхопили далі. «У прагненні до третього 

виміру вони розширювали, як їм здавалося, пластичні можливості тої форми, якою 

раніше – в живописі – була картина». Сараб’янов підкреслює, що, попри реалізацію 

в дерев’яних, металевих чи будь-яких конструкціях, вони «зберігали картинний 

сюжет або мотив». І саме конфліктне протистояння зображення й назви твору, котра 

завжди містила щось конкретне, – створювало абсурдний контекст. Ця пост-

татлінська традиція скульптоживопису, з її «ламкою тривимірністю і своєрідною 

ограненістю» [431, с.50], органічно й легко включає в себе якісь предмети, об’єкти. 

Серед натюрмортів В.Єрмілова (рис.4.392) особливо цікавий в даному 

контексті «Тарілка, ніж, сірники». За типологією це – так званий «сніданок», хоча 

його аскетичне наповнення передбачає мінімалістичне естетику (рис.4.393). 

Поверхня цього рельєфу справляє враження скульптурного ліплення, майже ілюзії 

«фаянсового стукоту» (В. Катаєв). Художник використав матеріал, яким зазвичай 

оперує скульптура – гіпс, але за законами малярської технології. В історії живопису 
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гіпсовий ґрунт колись накладали в процесі малювання, на дерев’яну дошку. Але 

згодом, коли полотно витіснило дошку, – гіпс перестав бути ґрунтовим матеріалом. 

Звернімо увагу на цей аспект. В єрміловському рукописі «Технології», що 

зберігається в ЦДАМЛМУ, в розділі «Ґрунтовка дощок» наводиться перелік 

різноманітних порід дерева, придатних для виготовлення дошки, шліфування 

скляним папером, просоченим нафтою – заради уникнення подряпин. Описуються 

засоби, як зробити дошку гладенькою, не зруйнувавши ані пористості, ані 

зернистості. Окрема сторінка присвячена обробці ребер дошки, що їх покривають 

кілька разів свинцевим білилом з лаком для живопису. «Дошку чистив скляним 

папером і мив бензином для видалення жирних і смолистих речовин. Коли бензин 

випаровувався, наносив 1-й шар казеїнового клею з цинковим білилом, розчиненими 

у воді. Давав висохнути. Кожен шар полірував шматком сукна з сухим порошком 

пемзи. Якщо випадково утворювалася щілина, зашпаровував кожну знову порошком 

пемзи» [667]. Така тришарова ґрунтовка давала ту сліпучу білизну покриття, яку ми 

бачимо в натюрморті «Тарілка, ніж, сірники». 

Важливим аспектом є використання фанери в роботі. Пухка текстура хліба 

також передана в предметній композиції за допомогою шматочка фанери (того 

самого дикту, що критика записала за Єрміловим), – на контрасті поданого в 

натуральному вигляді. Фанерний «хліб» є основним акцентом колажу, викладеного 

на кшталт своєрідної інкрустації, де все побудоване на взаємодії контрастних 

фактур. Фанеру художник вважав суперцінним матеріалом, з огляду на розмаїті 

можливості застосування його для тих завдань, що вирішувались в конструктивізмі. 

Аналіз цього твору Єрмілова приводять до практики кубістів. Зазначимо, що в 

своєму експерименті український мистець цілковито спирався на Пікассо як на 

міцний ґрунт. У даному випадку, можливо, магія фактури «солом'яної цитати» в 

«Натюрморті із плетеним стільцем» (1912) Пікассо (рис.4.394) дала поштовх злету 

творчої думки, що привів зрештою до цієї, ще кубістсько-дадаїстської у своєму 

профілі, але вже конструктивістської за суттю, – роботи. Тут згадується зухвала 
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маніфестація принципів «Сімки»: «Хто не наклеює на свою картину газетних 

аркушів, матерії, цигарок, хто не вправляє в неї шматків дерева й металу, хто не 

встромляє в неї справжніх ножів і виделок, – одне слово, хто не дає справжньої 

фактури, той – несучасний» [481, с.9]. Ці рядки зі шпальт «Збірника нового 

мистецтва», до речі були проілюстровані раннім кубістським натюрмортом 

В.Єрмілова 1915 року «Хліб, тарілка, ніж» (рис.4.395). 

Не випадково дослідниця О. Лагутенко надала пильної уваги асоціації творчих 

підходів Єрмилова з голандськими художниками [202]. Робота Єрмілова має точки 

парадоксального перетину з натюрмортом малих голландців, зокрема із ХХМ. 

Справа у тому, що учні Харківської школи малювання й живопису регулярно 

відвідували Музей образотворчих мистецтв і старожитностей, у якому на той час 

знаходилася робота Ханса ван Санта (рис.4.396), з мотивом, який попри відмінну 

стилістику віддалено нагадує ця та інші роботи Єрмілова. Виокремленні предмети, 

що наче випали в осад – як минуле, що віддаляється, переходячи на «паралельну 

орбіту», – існують як спогад. Такому трактуванню сприяє незумисна алюзія на слов 

з вірша О. Блока (1911), що стали крилатими. Ця «порошинка на кишеньковому 

ножі» з вірша Блока ілюструє своєрідний мінімалізм. І хоча в єрміловському 

натюрморті не знаходимо ні тіні меланхолії, ані серпанку, що огортає предмет 

(згідно з законами нового стилю – символічне трактування відкидається), – 

блоківська конотація прояснює, дезавуює мотив вабливої далечіні, мандрівок, що 

невловимо присутні у цій роботі. Але, напевно, найбільш видимим їх втіленням є 

суто «кишенькова» річ – сірникова коробка закордонної марки «Vulkan». 

Єрмілов також долучився до дизайну подібних речей, створивши цілу серію 

ідеологічно навантажених цигаркових обкладинок, як-от: «Ілліч», «Ленін», 

«Українка». Зазвичай художник будує свої лаконічні композиції на двох схемах: 

«зиґзаґ» і «шахівниця». Надихає його і гра з абревіатурами (рис.4.397-398). Це був 

час впровадження конструктивізму в українське мистецтво. Побіжно зазначимо, що 

саме чуттєва самодостатність матерії стимулювала конструктивізм на ранньому 
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етапі його розвитку, попри аскетизм стилю. У цьому полягав специфічний характер 

«повернення» матерії в художній твір. Чи визначалася ця образна гра лише 

утилітарними особливостями реальної ситуації, у той час, коли з побуту зникали 

цукор і білий хліб. Цікавою є трансформація в конструктивізмі натюрморту з 

музичними інструментами (одна з традиційних тем, передусім італійського 

мистецтва). Ймовірно, унікальний культурний шлейф цієї теми надихнув Пікассо на 

його парадоксальну ревізію. Єрмілов, вочевидь, успадкував цю тенденцію від 

кубістів, Пікассо й Брака. Цікаво, що єрміловська серія композицій на тему «Гітари» 

(1919, 1923, 1924) містить в собі «інфраструктури» з його конструктивістських 

«сніданків» – це квазі-тарілки (рис.4.399-400). У композиціях з гітарою вони 

окреслюються і набувають циркульних форм обертання. Це передусім, круглий 

отвір гітари, навіть якщо вона розкладається на структурні елементи, як-от у 

композиціях Пікассо: гриф, верхня й нижня дека, обичайка. Циркульна форма, що 

ми її спостерігаємо в цих та інших роботах Єрмілова, набуває окресленості як один 

із найяскравіших інноваційних елементів авангардного словника архітектурної 

композиції того часу – «симетрія обертання». Розвиток «гітарної деструкції», 

дезінтеграції гітари простежується в наступних роботах. Вона присутня і в низці 

«віконних» композицій Єрмілова, що також становлять своєрідний натюрморт: 

тарілка, пляшка й гітара на тлі вікна. Це передусім рельєфні композиції, як «Вікно. 

Rossia» (рис.4.400). Попри загальну редукцію мотиву, тут одразу впізнається вікно 

єрміловської мансарди (рис.4.402-403) з його характерною напівциркульною 

конфігурацією і подоба стола. Такий «перевернутий» стіл із натюрмортом (фрукти й 

тарілка з рибою) бачимо у розписі на стіні єрміловської мансарди, ліворуч від вікна. 

Тобто бачимо знов-таки парціальну репрезентацію, фрагментовані елементи 

реальності. (Зазначимо, що унікальні розписи Єрмілова, пізніше змінилися 

монохромним пофарбуванням і залишилися тільки на світлинах). 

Повернімося до символічних трансформацій цих реалій в колажному циклі 

Василя Єрмілова. Впізнаємо кубістичну атрибутику, яка складається із звичайного 
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начиння аскетичного побуту художника-маргінала: посуд і пляшки, 

гітара/мандоліна. Утім, в натюрмортах кубістів відчувається пересиченість, втома 

від розмаїття світу речей. Натомість архаїчний шар, піднятий Єрміловим та його 

колом, у їх прилученні до нової художньої парадигми, ніби відкриває світ з чистого 

аркуша, – набагато глибше, ґрунтовніше. Пробудження архаїчної свідомості тут 

досягається через апеляцію до власної (а не запозиченої) архаїчної традиції. Але й 

Брак вигукнув, дивлячись на «Авіньйонських дівчат» Пікассо: «Це наче як ти хотів 

би змусити мене ковтати паклю й пити гас, щоб плюватися вогнем» [349]. Вacиль 

Єрмілoв же виклaдaє на тaрілку шмaт фaнери. І це не прocтo метафoрa. (1932 рoку 

ітaлійcький конcул нaдcилaв із Хaркoвa до Ітaлії зрaзки неїcтівнoгo хлібa, як 

шoкуючі фaкти гoлoду, вoни нaвіть в ітaлійcькoму aрхіві збереглися зрaзки хліба 

часів голодомору, надіслані консулом Італії в Україні). На зорі тієї епохи, що 

символізує лімінарний перехід, оживає мова ритуалів, мова священнодійства, що 

передбачає особливе маркування поведінки. У цих композиціях Єрмілова 

вчувається відгомін cтаровинних ритуалів, що збереглися в українcьких обрядaх 

родового циклу. Адже ритуaльне зречення їжі в oбряді «пoїдaння неїxтівнoгo» («їсть 

xoлoму, зaпиває xмoлoю» – прo мoлoду на веcіллі) [221, с.120] – це оcобливa ознaкa, 

що ознaчає ритуaльний переxід до іншoго чacу. 

У згаданій художником у переліку матеріалів «присипці» вгадується «решта» 

з ритуального обряду, «їжа померлих» з найдавнішого українського дійства, – 

«своєрідний залишок, решта, або межа, грань, виражена кодом харчу» [221, с.125]. 

Єрмілов, наслідуючи кубістичні замилування архаїкою, бере її з української 

обрядової семантики. Присипка також трактується з свого боку, як засвоєння 

колажної техніки Пікассо. З-поміж його творів, що їх Єрмілов вочевидь спостерігав 

у музеї Щукіна, є декілька з використаннями тирси, що з точки зору фактури 

поверхні мало б зацікавити молодого мистця. Подібну функцію виконують 

подекуди в композиціях Єрмілова – цвяхи. У зв’язку з цим варто згадати серію 

«жалобних карток» Єрмілова, створених з приводу смерті Леніна. З єрміловського 
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кола дійшло тлумачення (буцімто зі слів самого мистця) цих композицій, утворених 

за допомогою маленьких цвяшків поруч із латунним «сонцем» як символу – «Ленін і 

ми». Глорифікація Леніна у той час сягала апогею. Так, наприклад, журнал 

«Червоний Шлях» (1927, № 7) анонсує вихід друком книжки молодого харківського 

лінгвіста А.Фінкеля «Про мову і стиль В. Леніна». Слід зауважити, що Маркс і 

Ленін, а з ними – ціла низка революційних діячів, – у просторі радянської культури 

набули неспівмірного (щодо їх внеску в розвиток культури людства) статусу.  

І нарешті, група «місячних краєвидів» Єрмілова. Пейзажна тема (також 

відсилає до ритуального топосу) в цих роботах моделюється передусім на 

лексичному рівні: «Місяць випливає», «Місяць зійшов» тощо. Поява нічного світила 

у них майже завжди супроводжується гучним абстрактним акордом (рис. 4.377). Це 

«ґратка», за Р. Краус, універсальний символ мистецтва ХХ ст. [195, с.19], споріднена 

тут з інтегративним кодом конструктивізму. Піддається вона й верифікації реаліями 

побуту мистця. На нічне небо він дивився крізь своє масивне вікно на горищі. Саме 

його конфігурації впізнаються в композиціях, що нагадують про такий незмінний 

об’єкт спостережень, як місяць і надвечірнє сонце (вікно виходило на захід). 

Цікавим прикладом пізнього конструктивістського твору Єрмілова (з 

використання у колажі світлини «з домашнього альбому» – знов-таки у дусі 

дадаїстів) є диптих «На пляжі» («Ранок» і «Вечір»), що в 1930-і роки цілком 

вписався в контекст ідей спорту й культу здорового тіла (рис. 4.404). В обидві 

«стулки» диптиха, абстрактна форма якого віддалено нагадує сонячний годинник, 

вмонтована одна й та сама світлина: жінки (з оточення мистця) на одеському пляжі. 

Фотографія, що за визначенням виступає як чинник максимальної конкретики, 

ілюструє тут закони кіномонтажу: один кадр у різних контекстах виявляє різні 

смислові якості. Цей приклад у власному експерименті Єрмілова демонструє 

перевагу художньої сугестії над фотографією. На відміну від Олександра Родченка, 

котрий у середині 1920-х рр. полишив малярство заради світлопису, звертання 

Василя Єрмілова до фотографії були епізодичними у його творчій біографії. 
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Але позначений винятково сміливим для 1935 року авангардним вирішенням 

колажний диптих – не єдиний слід одеської «фотосесії» в архівах художника. Крім 

фотографій жінок на пляжі (включно з серією знімків його другої дружини Наталії 

Короткої), одеський період з його унікальним колом спілкування Єрмілова 

проступає в серії світлин «Юрій Олеша з двома дружинами» (рис. 4.405-407). Такий 

коментар Єрмілова засвідчив В. Свєт, фотограф, який допомагав йому дублювати 

скляний негатив із цієї серії (з авт. архіву). На фотокартках – Ю. Олеша із 

Серафимою та Ольгою Суок (відповідно: перша і друга дружини). Частина цих 

екстравагантних світлин зроблені на даху (рис. 4.408). Незмінно елегантний Ключик 

(так називає Ю. Олешу В. Катаєв в автобіографічному романі «Алмазний мій 

вінець») у своєму парусиновому костюмі – поруч із дружиною Ольгою. Кадри, зняті 

в гамаку і в арковому обрамленні перголи, засвідчують миті безтурботного 

блаженства під час відпочинку на півдні. 

Підводячи підсумки єрміловській добі в конструктивізмі України, 

виокреслимо ті надзвичайно важливі аспекти, що ними відзначився провідний стиль 

в творчості мистця. Передусім, аналіз творів Василя Єрмілова показує, що 

традиційна система жанрів у конструктивізмі постає не спрощеною, редукованою, 

як здається на перший погляд, а навпаки, більш ускладненою – за рахунок 

приховування і навіть маскування певних жанрів. Однак при уважному погляді 

знаходимо «зниклі» під тиском «осучаснення» жанрові форми, ті ж таки пейзаж, 

натюрморт, портрет, навіть історичний жанр. Їх трансформація відбувалася значною 

мірою за рахунок тих чинників у мистецтві конструктивізму, які не підтримували 

міметичної моделі. З-поміж них, наприклад, – ізольована або фрагментарна 

репрезентація предмета, яка деформує його сприйняття. Інноваційні процеси в 

мистецтві конструктивізму спрямовані у площину спрощення загальної системи 

побудови будь-якої жанрової одиниці. Окремі деталі гіпертрофуються завдяки 

спиранню на загальний принцип і на ті елементи художньо-стилістичної мови, що 

вже закріпилися в художній культурі. 
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Висвітлюючи інноваційні здобутки Василя Єрмілова, не можна обійти 

важливе питання: яким було ставлення до мистецької спадщини, поза 

інтертекстуальним простором тогочасного мистецтва, котрий визначав ґенезу його 

конструктивізму? Cкидaння творцями aвaнгaрдy «богiв» великого миcтецтвa з 

«пaроплавy cyчacноcтi» приховyє за ритyальним приниженням бiльш глибокi 

вiдноcини з клacикою, де є місце і для звичайного замилування, і для поважних 

студій, і для спостереження над еволюцією мистецтва. З-поміж мистців 

українського авангарду Василь Єрмілов привертає увагу не тільки своїм 

новаторством, а і з огляду на особливі відносини з мистецькою традицією. Задля 

розуміння загального художнього процесу в Україні ХХ століття то є вкрай важлива 

тема. 

Те, щo рeфoрмaтoрство Єрмiлoвa булo нaцiлeнe на зaгaльнi клaсичнi кaнoни, 

унaoчнює кoнструктивнe переoсмислeння ним сaмoї системи жaнрiв oбрaзoтворчoгo 

мистецтвa щe нa пoчaтку 1920-х рр. Однaк, пoпри те, деякi твoри з клaсичнoго 

спaдку вaжили для мистця аж нaдто бaгaтo. Оcкільки Єрмiлов не працював у цi роки 

зi cтанковим живопиcом традицiйного взiрця, подібні алюзії начeбто не очeвидні. 

Підтвердження їх знаходимо в iншій, маловідомій царинi творчості. Глибокі й 

плідні зв’язки з мистецькою спадщиною допомагає розкрити його cценографія. Як 

вiдомо, театральний кін не був головною ареною xудожнix амбіцій Єрмiлова, тому 

творчу кухню мистця тут можна спостерігати більш відкритою. На відміну від 

харкiвських художникiв найближчого кола, cебто Косарева i Цапка, якi реалiзували 

cебе передусім у цій сфері (хоча вся «Сімка» захоплювалася театром), – театральний 

доробок Єрмiлова не дуже великий. Пiсля значної перерви по оформленні ним 

вистави «Газ», у 1929 р. вiн оформив cцeнографiю до «Лiсової пiснi» Лесi Українки. 

Передовсім, у 1926 році «Лісову пісню» було поставлено у Театрі Державної 

драми ім. І. Франка (реж. Є.Коханенко) в декораціях Матвія Драка. Із його 

сценографією був добре обізнаний Єрмілов. Двома рoкaми пiзнiше oфoрмлюючи 

yкрaїнський рoздiл нa Мiжнарoднiй виставцi дрyкy в Кельнi (yкупi із іншими 
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oб’єктaми), художник cтвoрює cерiю aльбoмів «Ukrаіnе», що виcвiтлювaли 

кyльмiнaційнi пoдiї Рaдянcькoї Укрaїни 1920-х рр. Cтoрінки фолiaнтy, присвяченого 

Держдрамі, під шмуцтитулами засвідчують найважливіші спектаклі театру в 

фотографіях та відгyкax преси. З-помiж них – «Вiй» М. Гoгoля y декoрaцiях 

А. Петрицькoгo, «Сон лiтньої ночі» В.Шекспiра в «речовому конструктивiзмi» 

В. Кoмарденкoва («колiр, фoрма, oрнaментацiя yкраїнськi»), «Полум’ярi» 

A. Лyнaчaрськoгo й «Лісова пісня» в художньoму офoрмленні М. Драка. Щoправда, 

на відміну від інших, oстанню виставу подано тільки в знімках, жодних відгуків з 

преси на цих стoрінках немає. Єpмiлов викoнує в цьoму aльбoмi шpифтовий 

шмуцтитул дo «Лісoвoї піснi», мoже вперше тoркaючиcь твopу Леci Укpaїнки.  

Нa cьогoдні відoмі 2 зaмaльoвки декopaцій та 11 еcкізів коcтюмів Єpмілoвa до 

дpaми Лесі Укpaїнки: це Мaвка, Лукaш, Килинa, Лев, Лісовик, Русалка, Перелесник, 

Русалка Польова, Той, що греблю рве (рис.4.409-410). Увaгу привертaють 

зaмaльовки декорацій, передовсім до І дiї (пaпiр на кapтонi, aкваpeль, 35 x 60 cм, 

XXМ). Єpмiлов викоpиcтовує мотив багатокpaтного повтоpу оголeних cтовбуpiв 

деpев, що зa нaстpоєм, монотонним pитмом, наближaється до відомого тaтлiнcького 

еcкiзу дeкоpaцiї до опери «Життя за царя» 1913 р. Хоча вирішення цього мотиву в 

обох ескізах подібне до «oргaнопoдібних» лісів Ф. Леже, чий «тyбізм» був дoсить 

попeлярним (тeмa дeревa як кoнcтруктивнoгo мaтеріалу відгукується тaкoж – у 

«Пилярax» О. Бoгoмaзoва тa iн.). Такий же стрій дерев у Єрміловe прикрашaють 

гілочки з листям і квіточками, що провіщують веcну. Сaме так подає цю ремарку до 

І дії Леся Українка): дерева розcтупaються, відкривaючи простір небe й ледь 

намічене озеро «в зелених берегaх, як у рутвянiм вiнку». У декораціях М. Дрaка ця 

cценa з «Лісової пісні» нaтомість вражає натуральністю картинного, пейзажного 

образу, наче уречевленого сeзaнністського крaєвиду, що розклaдається на окрeмі 

структурні eлемeнти (бeрeза, дуб, заростi очерету), з aкцeнтами пaстозного 

постімпресіоністичного живопису.  
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Декорація Єрмілoва, з пнями-кулісами на першoму плані, натякaє на ті деревa, 

що перебувaють під загрoзою вирубувaння. Симетричні деревa-пні ефектні у своїй 

пластиці, компoзиційнoю побудовою нагадуючи ікoнні лещадки, себто топографічні 

елементи ікoни, що визначають статус худoжньoго простoру. Вoчевидь, до цих 

декорaцій квіти прийшли з народного мистецтва, але ж вони пропущені також через 

лубочні театральні вистави на зрaзок Н. Гончaрової, якими свого часу 

захоплювалися харківські мистці. Декорації Єрмілова, побудовані за традиційним 

кулісним принципом, – передусім відповідають вимогам сцени, але тут 

спостерігаємо щось глибше. Перед нами – пастиш класичного сюжету уславленої 

«Прімавери» Боттічеллі. І то не випадково – світ героїв Лесі Українки близький до 

неї, отож аналогії з флорентійською алегорією цілком слушні. Трансформуючи 

пластичні лінії Боттічеллі в такий спосіб, Єрмілов ніби накладає образи Мавки та її 

посестер на світові зразки, зіставляє з архетипами. Німфа полів Хлора, що тікає від 

Зефіра в картині Боттічеллі, три грації – i духи прирoди з «Лісової пісні» в 

єрмiлoвських eскізaх. Крізь ледь зaбapвленi шати прозирають вабливі контури тіла, і 

це також нагадує чарівні мотиви прозорості у «Весні». Але, поруч із цнотливим 

драпіруванням художника кватроченто, тут навмисно виокремлений штрих – 

Єрмілов акцентує ті анатомічні подробиці, що Боттічеллі старанно приховував.  

Лісова Мавка у Єрмілова – неначе посестра Боттічеллієвих грацій. Та її 

щасливий образ (з першої дії) зостається поза увагою художника. Це засвідчує така 

деталь: замість атрибуту лісової царівни – пишного вінка з квітів або «зоряного» 

вінця зі світляків, що ними Лукаш прикрасив Мавку (цей мотив, до речі, був 

використаний М. Драком), замість цього, – скромний віночок – атрибут 

традиційного українського костюма, заплетені коси прикрашають стрічки. Зміна 

образу відповідає, певна річ, акцентам у ІІ дії, себто поступкам на догоду коханому 

(а більше – його матері): спідниця з набиванки, фартух, стрічки в косах 

демонструють вже оте «селянське», звичне для ока. Усе це, хоч і не відображає 

багатства традиційних українських строїв, але і поза межею «лісового царства». 
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Лісова царівна вдягнута в звичайну сільську барвисту спідницю. Зазначимо тут, що 

Єрмілов не скористався нагодою виокреслити тему плахти. Слід згадати про час 

створення ескізів. Передовсім важить те, що на цей час мистецький декаданс і все, 

що можна було підвести під ту категорію, було вже безповоротно засуджено, а 

селянська тема набула особливої гостроти з початку колективізації.  

Та перетворення Мавки на «селянку зразка 1929 року» все-таки не відбулося. 

Таку «колгоспницю», і, скорше, не з власного бажання, Єрмілов вичавив з себе хіба 

що в другому варіанті Килини, чий одяг, на відміну від І варіанту, вже далекий від 

багатства справжнього українського костюма. Певною мірою символіка образу 

«Українки» постає з цигаркової коробки (це –1922 рік). Згодом Єрмілов 

наближається до того, що стане невдовзі непохитною нормою – «національне за 

формою, інтернаціональне за змістом». Перший варіант ескізу костюми Килини 

явно надихався ремаркою з «Лісової пісні», яка описує молоду повновиду 

молодицю, з її червоною хусткою, зеленим фартухом і намистом. Порівнявши ІІ 

варіант Килини з першим, бачимо, де саме попрацювала цензура, уніфікуючи 

барвисті українські строї до бляклого загальника – уніформи костюма з-поміж 

«народів СРСР». Грайливу хустинку «Килини І» позбавлено найменшої кокетерії в 

«Килині ІІ»; викіт, прикрашений коралями; рябенька плахта (додана Єрміловим), 

кептарик з орнаментом – безслідно щезли в образі «пролетарки» з другого варіанту. 

В ескізі Килини ІІ все спрощене й збідніле: зблякли візерунки, зникла улюблена 

мистцем строката плахта, відкриту шию прикрив якийсь комірець чоловічого зразка, 

на кшталт Лукашевого. 

То були часи, коли не можна було торкнутися селянської теми, не зачепивши 

«класового питання». Але Єрмілов не став принаймні робити з Килини «куркульку», 

навпаки, перетворив її на пролетарку. Її образ вирішується як антипод до «дітей 

дикої природи», – перейнятих екзистенційним смутком персонажів «Лісової пісні», 

чиї голоси несуть метафізичну тривогу. Другий варіант Килини показує загальну 

тенденцію «виправлень», які торкнулися усього мистецтва, демонструючи цілковиту 
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знекровленість образу, примару тих кліше соцреалізму, що згодом запанують у 

змалюванні «зразкової радянської колгоспниці». Початок тим змінам покладений з 

часів тотального наступу на своєрідність національного самовираження, себто на 

особисту індивідуальність, людяність, духовність – усе, що безжально косила 

«колективізація». Цілком ймовірно, що переробки були вимушеним наслідком 

розголосу, штучно роздмуханого з приводу скандальної публікації в журналі 

«Авангард». 

Чому у вирішенні образу Килини Єрмілов не пішов шляхом карикатури? Як, 

скажімо, це зробив Матвій Драк, чия грубезна, огрядна Килина (в дусі Хіврі з 

«Сорочинського ярмарку» А. Петрицького, 1925 р.), – втілює «класовий підхід» до 

образу «куркульки». Схоже, Єрмілов не міг подолати якоїсь внутрішньої шаноби до 

селянки, навіть щодо такої брутальної і заземленої постаті, як Килина. У ті часи 

художник принаймні мав чітко виявити свою позицію щодо селянського питання. 

Чи не тому Єрмілов «пролетаризує» Килину і замість гострих елементів 

інтерпретації врешті-решт вдається до уніфікації? Власне, це було засобом 

пристосування до загальної ситуації, що правила в країні, і водночас, єдино 

можливим способом пошанування суто національного, бодай у такому спрощеному, 

навіть спримітивізованому вигляді. 

Палітра жестів у ансамблі єрміловських персонажів з музичною ритмікою 

варіює ті два мотиви, що їх задано Венерою Боттічеллі в «Прімавері» – її правою і 

лівою рукою, які апелюють до цнотливих жестів з іконографії античної Венери, її 

скульптурного канону. Та не тільки жіночі постаті перегукуються з персонажами 

флорентійського майстра. Спостерігаємо, що за натуру для Лукаша править 

Меркурій Боттічеллі. Єрмілов лише одягає його в строї українського парубка 

(майже як у «Енеїді» Котляревського, – поєднання античних героїв з українським 

колоритом). Подібної трансформації зазнають інші герої, як-от: Той, що греблю рве, 

чи Перелесник. У їх пластичному вирішенні відлунюють образи «Весни» або із 

«Народження Венери» (приміром, плащ Перелесника). 
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Дядько Лев і Лісовик не мають очевидних прототипів з-поміж персонажів 

«Весни» – адже їм не місце в саду Венери, хіба що уособлювати старезні дерева. 

Вони налаштовані на ліс і його життя, і в їхніх зображеннях присутній якийсь 

характерний атрибут, як-от стовбур дерева, до якого прикляк Лісовик, чи гілляка-

ціпок в руках у дядька Лева. Усі персонажі сценографії Єрмілова дещо скуті, абриси 

їхніх тіл тяжіють до дерев’яного стовбура. Тут простежуються певні асоціації з тим 

напрямом, чиї витоки у скульптурі ведуть до початку ХХ ст., і який відлунив у 

харківському авангардному колі. «Лісовик» нагадує вирізані з липи скульптури 

колеги Єрмілова зі «Спілки семи» поляка Болеслава Цибіса.  

Русалка Польова в Єрмілова, хоч і створена неначе за лекалами Боттічеллі –

перетворюється на сомнамбулічну істоту, немов упокорену владою сну. Не рятують 

навіть атрибути праці: огрядний сніп і серп у її руках. І вже зовсім утопленицею 

виглядає в Єрмілова водяна царівна – Русалка-озерянка. Подібні зіставлення 

спрямовують осмислення драми Лесі Українки, як дуже близької за тематикою, – в 

інше русло. Адже містерія любові й складного поєднання земного і небесного 

твориться вже у дисгармонійному світі. Утім, тотальні зміни, що відбулися в Україні 

по майже двадцяти роках після створення «Лісової пісні», ще більше спотворили 

світ природи і природних почуттів. Все наче у полоні дурманного сну: духи природи 

позасинали під тотальним наступом «серпа і молота». Одміни в пластиці жестів 

Боттічеллієвих образів, наслідуваних Єрміловим, маніфестують безповоротні 

втрати. Образи Килини й Лукаша будуються на дещо зухвалих жестах 

самоствердження: як-от «руки в боки», – щось активне та наступальне. Жести інших 

персонажів забарвлено трагізмом. Болісно сплетені руки Мавки або русалок 

Єрмілова, одмінні від тих грайливих переплетень, які зазвичай бачимо в Боттічеллі 

(ніжне ритмічне плетиво рук трьох Грацій, – майже маньєристична риса 

флорентійського майстра), – тут ці жести набувають ознак фатальності, 

приреченості. 
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Русалка Польова тримає у руках серп, але це вже знаряддя її уярмленості, вона 

наче християнська мучениця. Натомість справжньою володаркою «серпочка» 

виступає Килина. В її руках ця «зброя» спрямована в протилежний бік. Прикметно, 

що то починалася доба жорсткого імперативу «серпа і молота», коли ця державна 

символіка на радянських теренах вже набула відчутної гостроти. Питання: куди 

«дивиться» серп чи молот – ставало справою ідеології й цензури, а спроби змінити 

канон зображення цих атрибутів праці (наприклад, інакше розташування серпа щодо 

молота) розцінювали мало не як ідеологічно шкідливу диверсію, спрямовану 

вчинити підступний замір (себто «посварити» селянство і робітничий клас). 

Конструктивістський підхід у вирішенні сценографії до «Лісової пісні» 

залишається базовим, хоч він і має приховані алюзії. Єдине, що зберегло простір 

творчої думки Єрмілова, – то власне декорації. Певним чином конструктивістська 

тема відлунює і тут – у розташуванні постатей характерна для Єрмілова композиція, 

знайома з його портретів 1920-х років. Себто перехрестя основної вертикалі тіла і 

нахиленої під кутом голови, утворюють тему жертовного хреста. Немовби тіло й 

голова, що завжди звисає під значним кутом, перебувають у неподоланному 

антагонізмі, як проблема конфлікту почуттів і обов’язку, який не випадково зринає у 

ці роки, адже багато хто вимушений був робити такий вибір. Настав час кризи 

конструктивізму. 

Викликають уречевлені асоціації стовбури дерев, що нагадують трубчасті 

форми Ф.Леже. Конструктивізм у свою чергу, був до певної міри засобом, що мав 

зупинити підривання основ. Згодом для досягнення рівноваги знадобилося щось 

більш загальне і традиційне, як-от повернення класицизму. Про що ж свідчить така 

промовиста з’ява його основної проблематики? Її оживлення однозначно говорить 

про реакцію суспільства на тиранію абсолютизму. Отак на ті Боттічеллієві моделі 

Єрмілов з неочікуваною приреченістю натягує аксесуари, вичитані з ремарок Лесі 

Українки. Дивною є не так вірність Лесиному канону, як пригнічена покірність, яка 

домінує повсюдно, взагалі непритаманна Єрмілову. В образі Лукаша (у парі з 
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Килиною) уже помітні прикмети підкресленої ілюстративності, що слідує за 

авторським текстом (яке стане ознакою 1930-х рр.). Механічно занотовуючи 

«шапку-рогачку» Лева чи «волохату шапку з куниці» Лісовика, він відтворював 

саме те, що написано за текстом, a зoвсiм не своєрідний єрміловський «підбір 

матеріалів» у конструктивістському вирішенні комбінації форм. Попри все – 

ансамбль персонажів і декорацій з «Лісової пісні», створений Єрміловим, за 

пластичним вирішенням дуже співзвучний почту Венери, античному театру міфу, в 

якому вічно розгортається філософія любові земної і небесної. Але ж чи отримуємо 

ми ту світлу елегію, що описує містерію любові, яка твориться на небі й на землі і 

потребує зусиль всіх сил природи? На відміну від візуальності флорентійського 

майстра, у загальних інтонаціях єрміловського «театру» переважає депресивне 

забарвлення. Вочевидь, тут порушено природний плин речей, відсутня гармонії між 

небом і землею. Туга, якою просякнута драма Лесі Українки, відчутно резонує з 

особистими переживаннями художника, приправленими смутком, тугою за 

втраченим коханням. 

Певна річ, Єрмілов, окрім художньої спадщини Ренесансу у тлумаченні 

образів «Лісової пісні» й пошуках образотворчого матеріалу, вдається ще й до, 

язичницької стихії, своєрідного джерела того буття природи, що так переконливо 

зображали художники цієї доби. Але є й інші, більш глибокі причини. Слід 

зауважити такий парадокс, притаманний авангарду І третини ХХ ст. Попри 

скaндaльні заяви про рішуче відмежування від колишньої художньої спадщини, 

ритуальні поверження фетишів великого мистецтва, у багатьох з «бунтарів» музeйні 

рeмiнicцeнції, щo прoстyпaють у творах, cвідчaть саме про нacлідування тpaдицій. 

Бpaнцi доби великих зрушeнь aвaнгарду вирішувaли цю тему зазвичай з ipонією, що 

нею густо були пpипрaвлені твоpи дaдaїcтів (іcторія з грaвюрою Дюpеpa, що була 

оголошенa як причинa cкaндалу, що стaвcя на виставці).У неокласичних стилізаціях 

Пікaссо 1920-х рр. також простежується певний гротеск. На перший погляд, 

здається, що мистецькa клaсика зaзнає в цих прикладах ритуaльного приниження. 
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Доречно згадати історію змагання В.Татліна з майстрами Ренесансу. Відома з 

розповіді В.Ходасевич історія пастиша «Мадонни» Л. Кранаха демонструє прийоми 

з арсеналу дадаїстської гри. Татлін, відкинувши натуралістичне копіювання, 

спробував вивести «алгебраїчну» формулу з першої-ліпшої картини. Жертвою стала 

«Мадонна» Кранаха (відшукана в альбомі вдома у Ходасевич). У подібних замахах 

на шедеври проявлявся максималізм авангарду (на цю історію, надавши їй ваги, 

звертала увагу в своїй інтерпретації творчості Татліна О.Тарасенко [493]). 

Якщо на межі 1910-х рр. бачимо в Іллі Машкова гротескні переспіви світських 

портретів і сріблясто-перлинних натурниць Валентина Сєрова, то десь наприкінці 

1920-х років бачимо вже Роберта Фалька, зачарованого Рембрандтом і складним 

тлом його картин, а реалістів ХІХ ст. – у Петра Кончаловського. У Єрмілова теж 

зустрічаємо певні ремінісценції, як це було з інтерпретацією згадуваного вже 

голландського натюрморту ХVІІ ст. з харківського музею. Але особливе місце (яке 

не похитнули навіть такі лідери авангардного мистецтва, як Пікассо), посідає у 

творчості харківського конструктивіста не хто інший, як Боттічеллі. На відміну від 

Татліна, Єрмілов використовує мистецтво Боттічеллі як підґрунтя для своєї праці. 

Розглянувши специфіку побудови сценографічного ансамблю для «Лісової 

пісні», загальні принципи формотворення, на які Єрмілов спирається в 

авангардному експерименті, виробляючи власну художню систему, в якій 

формується його конструктивізм, можемо вивести своєрідну формулу стилю 

Єрмілова. Він віднаходить її в оригінальній інтерпретації людської постави, що є 

його особистим посланням і стилістичною рисою водночас. Йдеться не про що інше, 

як хрест, – який став знаковим одкровенням в супрематичному мистецтві Малевича. 

Але у Єрмілова він набуває нового сенсу. У змалюванні людської постаті «хрест» 

Єрмілова утворюється з перетину основної вертикалі хребта й шиї (неприродно 

спрямленої) з лінією, яку утворює голова, зазвичай похилена до низу. Дослідження 

зіставлень виявили таку цікаву деталь, що виведена з композиції того ж таки канону 

Боттічеллі. Нахил голови його постатей становить 30° або 60°, де за каноном 
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перший – виражає динамічну тенденцію, а другий – спокій, що є гармонійним 

сегментом прямого кута. Зазначимо, що прямокутний нахил завжди був 

однозначним символом зламу і смерті. Протягом 1920-х років в розвитку цієї теми в 

єрміловських образах вбачаємо певні зміни. Динамічні варіанти переважають на 

початку десятиліття. Знаходимо їх передусім в конструктивістських роботах. 

Йдеться про портретні зображення, як і про трактування людської постаті взагалі (за 

винятком «Портрета О. Почтенного»), як-от «Жіночий портрет», образ Л. 

Третьякової з колажу «Читайте книги В. Поліщука», «Арлекін» та формально до 

нього близькі, значною мірою антропоморфні «Гітара» (рис.4.399) й «Мандоліна». 

Тут маємо унаочнити формульне вираження конструктивістського канону. Але, на 

відміну від Малевича, його виведено саме з класики. В основі єрміловського 

«хреста», його формоутворення, – лежить конструктивістське перетворення 

класичної «лінії краси», сприйняте крізь призму Боттічеллієвих образів. Передусім 

це Венера з «Весни», чий виразний хіазм (майже на грані маньєристичного зламу) 

або S-образна лінія, – в Єрмілова перетворюється на Z-образну 

(конструктивістський прийом, що замінив у накресленні спіралі хвилясту лінію 

кутастою), найхарактерніший символ доби, зокрема титульного напряму 

конструктивізму. Тут піддається переосмисленню класичний (з часів стародавньої 

Греції) канон людської постаті. 

Цю ідею найперше було висловлено Єрміловим ще на початку 1920-х у царині 

прикладної графіки (рівноправність об’єктів мистецтва, характерна для ідеології 

«виробничого» мистецтва), в нині широко відомій обгортці для цигарок «Українка» 

(1922) з ХХМ (рис.4.397). З авангардною зухвалістю Єрмілов використав символ 

українки в поєднанні традиційного образу з чічками, стрічками й коралями, з тим 

планом сучасності, як вимагав того випуск цигарок для жінок (хіба дещо слабкіших 

щодо чоловічих). Цей oбрaз, що ствoрений за закoнами сaкрaльнoго зoбрaження, 

викликає певнi алюзiї з iкoнами, нагaдуючи улюблений Єрмілoвим oбраз Ангела з 

лівoї чaстини мoзaїки «Євхaристiї» з Київськoго Миxaйлівськoго Зoлoтоверxoго 
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мoнaстиря. Цю алюзiю засвідчує тoй фaкт, що пiзнiше мистець викoристав йoго у 

кoлaжi, де з-пoміж iнших «клейм» був і портрет Пікассо) (рис. 3.371). Уподобаний 

Єрміловим в київській мозаїці поворот голови Ангела в 3⁄4 з легким нахилом 

впізнаємо в «Українці», де божественний прообраз ще й посилений експресією 

нахилу. Стрічки, що стрімко падають до низу, так нагадують орар Ангела з 

«Євхаристії» (рис.4.398) . Oрар є атрибутоoм oдягу диякона, він символізував 

ангельcькі крила, oскільки під час бoгоcлужіння диякони ніби уocoблювали 

cерафимів та xерувимів. 

Тaким надзвичайним підтекстoм нaділений oбрaз, який мoжнa нaзвати 

титульним для всьогo укрaїнськoго мистецтвa, що за іронією долі з’явився... на 

коробці для цигарок (тут ще й мотив рівноправності жінок) (рис.4.397). У лініях, що 

вибудовують конструкцію голови, спостерігається зіткнення двох протилежних 

мотивів: з одного боку – гармонійний нахил (що більше тяжіє до «спокійного» кута) 

голови, а з іншого – трагічного прямого кута, який прокреслює жорстка лінія 

стрічок – знак зламу (підкреслимо, ним позначено наскрізну національну тему, в 

цьому контексті – українські строї). Той злам додає макабричних асоціацій: зі 

стрічок увиразнюється подоба смертельної коси, що ніби спрямована й на цілковиту 

долю України. Цей образ вражає бездоганною, блискучою формою граничного 

лаконізму. Але річ у глибокому сенсі цього образу, котрий уособлює трагічну долю 

України, промовисті знаки графічної мови, драматичне поєднання кольорів – 

червоного і чорного (традиційне). Певною мірою він асоціюється з образами, 

створеними Нарбутом, де українська жіноча тема невіддільна від образів смутку, 

покори, туги. Пригадаймо ще й «Катерину» Шевченка, де похилий силует становить 

основу образу. Цей, заглиблений у віки, мотив розвивали далі бойчукісти. 

Нагадаймо, що на початку 1920-х Єрмілов уже побував у застінках «чрезвичайки» і 

мав уявлення про «гуманізм» влади Рад. Звідси витоки подвійного коду у цьому 

образі. 
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Наприкінці 1920-х драматична тенденція в творчості Єрмілова ще більше 

посилилася, дійшовши граничного вираження саме в образах персонажів драми 

«Лісова пісня», яка стала лебединою піснею в хронописі авангардних звершень 

Єрмілова у 1920-х. Напередодні жахливих подій колективізації, що так безжально 

порушили природний плин життя – поля й лісу, ставка і річки, і цілого світу 

українського села, Єрмілов створив дивовижний ансамбль – русалок польових і 

озерних – застиглих, закляклих, немовби з підтятими шиями. У цей трагічний час 

увесь міфопоетичний пласт українського світу вже приречений на знищення разом 

із тими міфічними деревами, яким загрожувала сокира промислової цивілізації ще в 

часи творення Лесею Українкою «Лісової пісні». Це особливо очевидно у 

зіставленні цих образів з гармонійним світом картин Боттічеллі, якими надихався 

Єрмілов. 

Промовисте навертання до часів Відродження для європейських мистців 

маніфестує ознаки чергового приходу класицизму на сцену авангарду – нове 

зацікавлення ним в руслі західних пошуків, – а для авангардистів підрадянських 

часів – ще й рятівна ніша. У 1910-ті роки європейські мистці зверталися до 

ренесансного живопису заради парадоксальних, часом абсурдних ефектів (як-от 

Марсель Дюшан у випадку зі знаним шедевром Леонардо, або дадаїсти з Дюрером). 

Хуан Міро робив свої гротескні пастиші у плані дадаїстських перетворень картини 

фламандського майстра. Зазначимо, однак, що хоча й з іронією, він використовує усі 

композиційні ходи, досягнуті віковим досвідом художньої школи, зокрема 

конкретним майстром. Пікассо ж із новим азартом назбирує пластичну енергію 

класики, повертаючи її осучасненою, оновленою, і також по-своєму використовує її 

потенціал. Єрмілов використав ресурс досягнутого ренесансними майстрами канону 

в зображенні людини і вивів свою, позначену конструктивізмом, «формулу», в якій 

закарбовано не тільки естетичний результат художніх пошуків того часу. 

Накладання на образ «людини природної» шаблону перфектної «механічної 

людини», яку уособлює емблема Бавгауза Оскара Шлеммера (що відгукнулася в 
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«Портреті О.Почтенного»), виявляє драматичне зіткнення – як неподоланний досі 

конфлікт і розчарування в технократичній утопії. 

4.2. Явище «теа-кіно-фото» в розвитку образотворчого авангарду 

Харкова. Взаємовпливи творчості Олександра Довженка та Бориса Косарева 

У художньому житті Харкова 1920-х років безпрецедентну роль відіграв 

Олександр Довженко (рис.4.412-414). Особливе значення має його перебування у 

новій столиці в липні-серпні 1921 р. [266, с.34] , а потім з серпня 1923 року (куди він 

приїхав з Німеччини, де студіював живопис у Віллі Геккеля [229, с.61] до червня 

1926 року, інтенсивних (за Юрієм Яновським) «пошуків себе» (тут написані перші 

сценарії для театру і кіно) і найактивніших, до речі, часів українського мистецького 

авангарду «харківської» доби. У пролетарській столиці, де «шалено будується 

культура» [37, с.11], він бажаний передусім як художник з європейським вишколом, 

працює у редакції «Вістей ВУЦВК», очолюваних Василем Еллан-Блакитним 

ілюстратором та головно карикатуристом (рис.4.414-415). Досвід у цьому жанрі, 

накопичений ще у «Рябій книзі» Довженка-дипломата та удосконалений 

знайомством із блискучою сатиричною графікою німецьких експресіоністів 

(особливо Георга Гросса), стався у нагоді. «Заробляв собі на життя ілюстраціями, а у 

вільний час навчався живопису<...>. Влаштував майстерню у себе на квартирі і в ній 

працював три роки» [123, с.28]. В «Автобіографії» Довженко також нотує, що в цей 

період він познайомився з харківським літературним та кінематографічним світом, 

зокрема зблизився зі Всеукраїнським фотокіноуправлінням (ВУФКУ), «робив для 

них плакати й часто туди заходив» [123, с.28]. 

Майстерня, яку згадує Довженко, була розташована на Пушкінській, 62. Це 

місце безпосередньо прилягає до знакового в мистецькому житті Харкова 

Каплунівського провулку (нині Червонопрапорна вулиця), де був розташований 

прирівняний до ВИШ-ів, Художній технікум. Поруч знаходився республіканський 

Будинок літераторів, так званий Будинок ім. В.Блакитного – «аванпост українського 

літературного фронту того часу» (за Юрієм Смоличем). «Це був затишний 
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двоповерховий особняк, з високим й просторим “ре-де-шоссе”», з чудовою 

бібліотекою, читальнею, «більярдом лейпцизької марки» (що його привіз 

Маяковський з Москви) [458], «доброю кухнею й популярною столовою». 

Оформлення оздоблених мореним зеленкувато-брунатним дубом інтер’єрів, 

цілковито витриманих у стилістиці українського модерну (рис.4.416-417), справляло 

таке ефектне враження, що навіть викликало «класові» нарікання в естетизмі. «З 

його стін дивляться на нас закрутки українського бароко<...> важкі дубові двері з 

совами і кільцями взяті від будинку Полтавського Земства.<...> Не личить 

пролетарським клюбам агітувати за естетизм». За С.Плачиндою, «на прохання 

Ю.Яновського та О.Довженка проект реставраційно-опоряджувальних робіт 

здійснював В.Кричевський». Це пояснює асоціації з декором Полтавським земства. 

У критичній статті з «Нової генерації» (1930, №9) відсутні посилання на 

В.Кричевського, винуватцем надлишків українського бароко в інтер’єрі 

письменницького будинку називається харківський скульптор і графік А.Страхов. 

Особливої слави Будинок здобув за часів Максима Лебідя, що «під його 

управою, жив, горів, а імпрези, які він в будинку уладжував, були на високому рівні 

і мали великий успіх у добірної, вибраної публіки. Кождий артист, музика, 

письменник, поет вважав за велику честь виступити в Будинку ім. Блакитного і 

дістати признання від публіки і від критики» [88]. Тут зокрема виступав Анрі 

Барбюс. А навесні 1930 року тут відбувся огляд однієї з перших копій тільки-но 

змонтованої Довженкової «Землі». Додамо, за ініціативою саме літературного клубу 

нерідко влаштовувалися художні експозиції, серед яких найбільш резонансними 

стали виставка творів Ніко Піросманішвілі (1930) та галерея літературних портретів 

Анатоля Петрицького (1932). Тож усі ті найсуттєвіші для художнього світу нової 

столиці установи скупчилися на невеличкому клаптику землі, на відстані десь у 500 

метрів, практично в одному кварталі, ставши декораціями найприкметніших 

мистецьких подій. І найяскравішим персонажем цієї сцени, що поєднував усі 

мистецтва в оригінальному синтезі, був Довженко. У цей час він постійно перебуває 
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в центрі уваги. Так, часопис «Нове мистецтво» (1925, № 5) в огляді творчих 

здобутків художніх майстерень Харкова, поряд із відзначенням успіхів Анатоля 

Петрицького, Олександра Хвостова, Георгія Цапка повідомляє: «Худ. Ол. Довженко 

(Сашко) написав портрет Г.І. Петровського і працює над портретом т. Блакитного і 

картиною на революційну тему». 

Скрутні обставини, на які натякає Довженко, що примушували його 

працювати художником у газеті заради заробітку, начебто вказують на випадковий 

характер цієї праці. Але ж ідеться про найвпливовіше на той час видання, а 

Довженко був на головних ролях у оформленні його візуальності, котра 

транслювалася на всю країну. Така місія була престижною навіть для людини з 

дипломатичним минулим. При виданні згуртувався харківський мистецький 

авангард. Вони всі були майже однолітки з Довженком. На ці обставини проливають 

світло нотатки 1963 року, знайдені в архіві Бориса Косарева, де мистець (що було 

характерно для пізніх років) намагається відтворити певні обставини своєї 

минувшини. Так, на шматку паперу записує трьома пунктами декілька фактів, що 

явно мають безпосередній стосунок до реконструкції зустрічі з Довженком. 

Ймовірно це й начерки тих спогадів про Довженка, які він мав намір написати, про 

що й повідомляв у листі до Юлії Солнцевої (додаток В).  

Ці факти є підтвердженням відповідних мистецьких контактів у 

докінематографічний період Довженка, що, вірогідно, і стало причиною включення 

певних персоналій з харківського кола до знімальної групи. Мотивацією наміру 

Довженка виїхати з Харкова до Одеси часто наводять рядки про «безпросвітну 

провінціяльність, некультурність і вузькість» «верховодів» «Гарту», «Вапліте» [123, 

с.28], які, до того ж, вважали його, як пише мистець, «за маленького при них 

ілюстратора та ще й карикатуриста». Але ж він пише й про навчання там живопису. 

Отже, його художня культура зростала не лише «в художніх ательє Берліна» [37, 

с.10], як про це писав ще Микола Бажан, а й у харківських студіях також. У яких 

саме? З архіву Косарева постає ще один лаконічний запис: «Воспоминания о 
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Довженко. Сведения о картинах, какие он писал с Мищенко» [674]. І хоча цей запис 

не має однозначного трактування, однак майстерня Міщенка, на дверях якої, за 

спогадами Косарева, красувалася табличка «Студия Мищенко», знаходилась знов-

таки поруч із житлом Довженка, на сусідній вулиці Юмівській, 5 (зараз вулиця 

Гуданова). Цей чималий особняк із зимовим садом на другому поверсі мав особливу 

привабливість для художників «Сімки»: сюди ще в 1919 році перебрався Косарев і 

перетягнув за собою Єрмілова, тоді ж Марія Синякова приводила сюди Хлєбникова 

[591, с.195]. Мабуть, ця майстерня нагадувала справжні європейські ательє, якими 

марили тоді харківські авангардисти, і з якими вже був добре обізнаний Довженко. 

Тож за цих обставин відбулося знайомство Довженка з Борисом Косаревим, 

котрого пізніше режисер залучив до знімальної групи «Землі» (мистець був 

асистентом кінооператора Данила Демуцького). Харківське мистецьке коло під час 

перебування Довженка у тодішній столиці було досить щільним. Спираючись на 

неодноразові висловлювання режисера про обсяг знань і уявлень, потрібних мистцю 

[123, с.19], можна припустити, що унікальний харківський художник відповідав 

прискіпливим вимогам Довженка, який не тільки мав точне око, а ще й особливий 

режисерський хист гуртувати людей. Зрілий творчий досвід, освіту, ерудицію 

Косарева можна назвати надзвичайними. На той час (як це докладно розкрито 

дослідницею Валентиною Чечик [554]) він був художником-постановником понад 

25-ти спектаклів, працював у Харкові й Одесі (рис.4.411, 233, 286). Й п’єси 

широкого діапазону. Серед них – новаторські глаголінські містерії і перша вагома 

з’ява конструктивізму на харківській сцені, революційна феєрія «Марко в пеклi» 

Івана Кочерги (1928) та осучаснена класика, як-от «За двома зайцями» Михайла 

Старицького (1929). До цього часу художник пройшов «університети» авангардових 

гуртів. Це, в першу чергу, товариський тандем з найвідомішим нині майстром 

українського конструктивізму Василем Єрміловим. У 1916 році разом з Миколою 

Міщенком, Володимиром Бобрицьким, Георгієм Цапком Косарев утворив групу 

«Спілка семи». І, як показує полеміка, викликана «Сімкою» у пресі, то було 
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найпотужніше авангардове об’єднання у харківському художньому житті цієї доби. 

А ще Косарев був завсідником мистецької колонії, що склалася в садибі сестер 

Синякових у Красній Поляні. Окрім художників, у цій садибі, приваблені її 

унікальною атмосферою, бували і авангардові поети: Микола Асєєв, Володимир 

Маяковський, Велимир Хлєбников, Борис Пастернак та ін. 

Харківське походження, до речі, поєднує більшість членів кінематографічної 

команди режисера Довженко. Мистців Василя Кричевського, котрий працював 

художником у «Звенигорі» й «Арсеналі»; Косарева, що став асистентом Демуцького 

на зйомках «Землі» (рис.4.18, 419, 421); письменника Майка Йогансена, автора 

сценарію «Звенигори»; акторів (серед яких – Семен Свашенко, Леонід Тарабаринов 

та ін.). Для багатьох учасників це була «подорож дилетантів», які не мали 

кінодосвіду. В притаманній Довженкові й надалі принциповій установці на 

«безпосереднє» кіно та непрофесійних членів команди є своя частка прихильності 

до неопримітиву, що був важливим ферментом тодішнього авангарду у всіх галузях 

мистецтва. Сценограф з великим стажем і водночас із нульовим кінодосвідом, 

художник Косарев також був бажаний для Довженка відсутністю шаблонів. 

Та що не менш важливо, мистець не тільки брав безпосередню участь у 

зйомках, а й зацікавлено документував творчий процес на знімальному майданчику 

(рис.4.420-427), розкриваючи його кухню гострим зором художника. У світлинах, 

зроблених Косаревим, постає захопливий деміургічний процес, спонукаючи до 

висновку: може, найважливіший сенс послання, втіленого у німій, але такій 

промовистій «Землі», полягає у космічній проекції буття у фільмі, назва якого 

довгий час сприймалася майже виключно приземлено і ніяк не сягала масштабів 

планети. Хоча прагнення «правильно зорієнтувати людство» [123, с.18] укупі з 

апеляціями до Гьоте становлять виразний фаустівський концепт мистця. Втім 

сьогодні ми маємо безперечні свідчення (фактажні та детальні) самого процесу того 

підпорядкування світогляду космічній перспективі, яке несе ця стрічка. 
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Перші кадри «Землі» розпочинаються космогонічною панорамою. Швидко 

розгортаючись, вона переносить глядача в Едемський сад. Ця сцена, яка виражає 

сокровенну мрію Довженка про рідну домівку, що зігріває й насичує райськими 

плодами, аранжована неперевершеним майстром фотографії Демуцьким у дусі 

прабатьківського раю. Дід з’їдає яблуко, прийняте з рук жінки, наче звершуючи 

історію гріхопадіння, що підтверджує парафраз Христа-дитини, якого в іконах 

зображували з яблуком у руках, – символом порятунку й спокути Первісного гріха. 

Виникає мотив зживання прокляття важкою безрадісною працею. І далі, в результаті 

ще одного акту творіння, з’являється божественний дар людству – трактор [186, 

с.135], цей метасимвол прогресу, котрий тріумфально домінує навіть на театральній 

сцені, як це було у сценографії Любові Попової до мейєрхольдівської п’єси «Земля 

дибки», котра, до речі, була показана у Харкові у червні 1923 року. Після загибелі 

героя (мотив Каїна та Авеля) він наче воскресає з мертвих у фіналі, в особі нового 

нареченого героїні. Увесь цей парад біблійних конотацій, попри фасадне гасло 

«Бога немає», що закономірно спливає на екрані, розкриває процес спрямування 

Довженка до міфічного моменту першопочатку, яке, за М. Бахтіним, завжди 

супроводжує час змін. Повертання до первинного дає «максимум шансів» для 

розриву зі «старим», «зношеним» часом, і переходу в «новий», «сильний», 

«священний» час (М. Еліаде). Міфи «створення» загалом притаманні мистецькій 

концептосфері цього часу (наприклад, твори Б. Сандрара: кіноромани, балет 

«Створення світу», 1923; фільм Ф. Леже «Механічний балет», 1924), й Довженко, 

започаткувавши цей жанр в українському кіно, був визнаний кращим на світовому 

рівні. 

У той же час цікавими є естетичні перетини між членами знімальної групи 

«Землі», наприклад, Бориса Косарева з Юлією Солнцевою. Сліди їхніх подальших 

відносин (чернетки листів, нотатки) також знаходимо в архіві художника. Так, в 

одному з листів він згадує про жовтневі зйомки «Землі» у павільйоні Київської 

кінофабрики, де вони з Солнцевою складали схему освітлення: «Нашел лишь 
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рисунки (композиции), какие мы с Вами рисовали в павильоне во время съемок в 

октябре месяце и какие у вас выглядели по моим словам вышивками» [674]. 

Згадаймо, що Солнцева увійшла в життя Довженка з інтернаціональної 

авангардної майстерні на перехресті різних мистецтв, де в 1923 році зійшлися кращі 

художні сили: від живопису до театру та кіно, з єдиним загальним вектором 

спрямування до конструктивізму, що все більше увиразнювався у мистецькій мові. 

Умовне місце цього перетину – майстерня київської художниці О.Екстер, що 

працювала на той час у Московському Камерному театрі Таїрова, де Я. Протазанов 

вибрав молоду актрису Солнцеву на головну роль у фільмі «Аеліта». І тут 

найважливішим є те, що вона пройшла, насамперед, через майстерню Екстер. Наш 

здогад підтверджує спостереження Г. Коваленка: «Костюми Екстер були призначені 

підкреслювати, «ліпити» тіло актора», це впливало і на пластику, і на рух [178, с.80]. 

А саме костюм, це важливо, був місцем випробування знайдених художницею 

прийомів у тривимірному просторі [179, с.26]. Більше того, «Аеліта», як показує 

знаний мистецтвознавець, посідає особливе місце у творчості самої Екстер, робота 

над фільмом стала підсумковою [178, с.80] на її стрімкому шляху від кубізму до 

принципів конструктивістської «біомеханіки». Додамо ще, одночасно Солнцева 

пройшла і через майстерню славнозвісної Н.Ламанової, котра приймала участь у 

створенні костюмів для «Аеліти» за ескізами Екстер. Тож не дивно, що в усьому 

тому ограненні засяяла краса акторки, яка водномить стала кінозіркою з 

приголомшливою славою. Але ж, якщо говорити про майбутню асистентку 

режисера «Землі», у майстерні Екстер вона здобула передусім досвід 

конструктивізму (причому українського штибу, з нетиповою для цього стилю 

колірністю), котрий, мабуть і звів її з Косаревим. Отож вона була «марсіанкою» 

Аелітою і Солнцевою водночас. А це мало значення для «космічної лабораторії» 

Довженка, враховуючи і подальші його творчі стратегії, адже цей напрямок: Земля – 

Марс – Сонце був магістральним (узяти хоча б його сценарій «В глибинах космосу» 
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з «сюжетним рухом у просторі Земля – Марс» або виступ режисера на ІІ з’їзді 

кінематографістів, де він провіщав міжпланетні польоти) [653]. 

На знімках Косарева Солнцева часто з’являється у кадрі – асистує Довженку, 

вглядаючись в окуляр кінокамери, чи прихиляючись до нього в розмові; виконує 

навіть якусь суто фізичну роботу, наприклад, разом зі Степаном Шкуратом, на 

зразок бурлаків, тягне кіновізка «на дутиках», на якому в своєму шкіряному пальті 

стоїть режисер, вибудовуючи кадр. Взагалі репортаж Косарева фіксує те, що 

притягує його увагу як художника. І це дуже змістовні спостереження, вони 

вихоплюють щось важливе, наприклад, акцентовані у фільмі осі: горизонтальну та 

вертикальну. Ці акценти є знаменними в контексті того часу, вони засвідчують 

просторові трансформації в процесі організації картини, фото- чи кінокадру, 

продиктовані зміною епохи. 

Вертикальний вимір визначається передовсім планетарним, космічним 

баченням режисера. У кадрах, що показують знімальний майданчик, вертикаль 

простежується у різноманітних спорудах, що чимось нагадують спрощені театральні 

станки. Інколи це навіть звичайнісінький стіл чи ящики, які Довженко підмощує 

актору, аби вивести його зображення в кадрі на «небесне тло». Усі ці споруди 

наводять на думку про сценічні експерименти (рис.4.432-434), щось на кшталт 

«конструктивних установок». Їх досить часто майбутній режисер міг бачити у 

Харкові за часів розквіту театрального конструктивізму. Але прикметно, що з-поміж 

карикатур Довженка харківських часів навіть є шарж, який змальовує 

конструктивістський театр. Це так званий «універсальний макет» [155, с.56-57]. Цей 

малюнок виказує неоднозначне ставлення Довженка до конструктивізму. У ньому 

схоплено явну подібність фантастичних нагромаджень конструктивізму з 

архітектурою сінника, з його вигадливими вузькими довгими хідниками – до драбин 

та сідал – екзотичний курник, що викликає іронічний подив у мешканців міста. Він 

протиставляє підкресленій сконструйованості, штучності цього стилю натуральні 

лаштунки, що йдуть від землі, її природної будівлі, так би мовити, натуральні 
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підмостки природи. Як в античному театрі, актори грають у нього просто неба, на 

його тлі. І, наче на підтвердження цієї позиції, сам Довженко фотографується разом 

зі знімальною групою «Землі»: С. Свашенком і П. Масохою, Л. Бодиком та Д. 

Демуцьким – саме в такому ракурсі. 

Вертикалізм світлин Косарева підкреслює й інший аспект – глибоке 

прочитання землі як стихії, заглиблення в неї. Цей чинник у фільмі дуже важливий, 

він врівноважує піднесеність героїв, їхнє прагнення неба. На фотографіях Косарева 

видно, як деякі кадри фільмуються з нижньої точки «закопаним» у ямі 

кінооператором, тоді як камера стоїть просто на підлозі (йдеться про зйомки 

експресивної сцени у церкві), що демонструє знов-таки акценти по вертикалі. 

Довготривалі, з огляду на нинішні темпоритми, плани кадрів фільму розтягуються в 

горизонталь (рис.4.426-427). Багатофігурні сцени стелються понад високим обрієм, 

замикаючи коло, в центрі якого перебуває глядач. Ці заокруглені дійства тяжіють 

також до народного «круглого» театру, з його демократичним залучанням до дії 

публіки. Сумуючи за цими роками, Довженко згодом напише: «Ми не йдемо лавою, 

ланцюгом, ми відстаємо у своїх замірах, і від цього невдоволення, двоїстість, 

прагнення пробитися, вирватись...» [123, с.15]. 

Низку світлин зробив Косарев під час опрацювання Довженком сцени 

промови Панаса Трубенка. З них видно, що сцена, яка здається цілісним епізодом, 

створена дрібним кроком монтажу. Перший, погрудний кадр («Гей, Івани!») знято в 

інтер’єрі (гіпотетично, в літніх Яреськах), тоді як наступний поколінний 

(«Степани!»), з нижньої точки зору – осінніми днями на Київській кінофабриці 

(рис.4.432-434). Він програється, так би мовити, «на іншій сцені» і подає радикальну 

зміну стану героя – перехід від горя до мужності, від збурення енергії до величного 

звернення до всесвіту. І цей виплеск емоційної напруги виглядає надзвичайно 

виразно. Косарев документує зйомку і водночас підмічає трагікомічність пафосної 

сцени, у якій актор Степан Шкурат стоїть верхи на якомусь столі, і вся сцена 

виглядає досить абсурдно. 
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Такі ж виразисті деталі фіксує Косарев у процесі роботи Довженка над 

«плачем» Хоми, де режисер використовує відомі алюзії від Хоми невіруючого і 

зрадника Хоми Брута на одному полюсі – до подолання спокуси («вірю, бо 

абсурдно») св. Томи Аквінського. У репортажі виокремлено кадр, в якому Довженко 

й Демуцький, причаїлись за камерою під схилом. При цьому п’яти Довженка та 

Демуцького явно викликають у фотографа художні «паралелі» з Рембрандтовим 

«Поверненням блудного сина». І весь змістовний об’єм сцени посилює це 

трактування. Покаяння «блудного Хоми», його реабілітація (котрої Довженкові не 

могли вибачити критики) здійснюється через повернення його до землі, очищення 

нею. І все це не випадково, бо пан-стихія землі виконує у фільмі основні сакральні 

функції. Для одних вона – п’єдестал (потім цією формулою скористаються 

художники «суворого стилю»), підносячи їх на найвищий щабель людської 

еволюції. Тоді як їхній антипод опускається туди, де, за Мандельштамом, лише 

«глухота павуча». Василь, вмираючи, «підноситься» над світом, Хома ж – навпаки. 

Так образно декларуються в стрічці глибинні цінності землі, вона інтегрує окремі 

частини в єдине фундаментальне ціле. 

Утвердження ідеї: земля – як першоджерело існування – передовсім у його 

геніально простій і такій багатій на конотації назві. Хоча в періодику 1929-1930-го 

років фільм вписується скромним рядком (за винятком часопису «Кіно», що 

регулярно сповіщав про «епохальну стрічку») з-поміж гасел та закликів «за 

радянське село», «за колективізацію», «за середняка». У першому числі журналу 

«Мистецька трибуна» за 1930 рік, йдеться передусім про посівну кампанію. За 

діловим тоном цих повідомлень ніби між іншим сповіщають: Михайль Семенко 

переклав українською мовою п’єсу О.Безименського «Постріл», яку вже ставлять 

кілька театрів; а Червонозаводський театр рапортує про розпочату режисером 

В.Васильком роботу над п’єсою Л.Первомайського «Коммольці» укупі з тим же 

таки Косаревим. Задуми фільму Довженка були так само міцно пов’язані з 
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«засівними буднями» і метаідеєю «колективізації». Але бридота й тріскотнява 

агітпропу перетворюється у Довженка на справжню поетику. 

Як позначилася на творчості Косарева праця з Довженком? І що приніс у 

творчу команду режисера харківський художник із чималим вже на той час досвідом 

праці в авангардному театрі? За скромною присутністю Косарева важко розгледіти 

справжню його роль у творчому процесі зйомок «Землі». Але зважаючи на 

особливості художницького бачення Косарева і Довженка, котрі належали до одного 

покоління, розумієш, звідки отой чар і обопільний інтерес до пластичної мови, 

узвичаєний обмін окремими прийомами. Органічними є ті нашарування 

спорідненого, що породжувалися спільною працею, спілкуванням. Тоді стають 

зрозумілими і деякі образні паралелі. Скажімо, подібність деяких композицій 

Косарева до кадрів «Землі», і навпаки, хоча на перший погляд таке твердження 

може здаватися спірним. Але косаревські малюнки 1920 року зі сценами закоханих 

пар нагадують ноктюрни «Землі», геніально зафільмовані Демуцьким, а жіноча 

фігура з відомої гуаші Косарева «Жнива» (1919), наче перегукується зі сценою 

розпачу Наталки. Більше того, порівняння з косаревським диптихом виявляє 

додаткові конотації. Наталка, що побивається у відчаї, виглядає наче осиротілою 

половинкою умовного диптиху парного образу, створеного Косаревим: чоловіка і 

жінки, кожного при своїй справі, але водночас у якомусь одвічному прагненні одне 

до одного. Цю улюблену композицію, насичену архетипною сув’яззю, Косарев 

повторював неодноразово у різних творах. 

У цих паралелях визначається єдність мови, котрою користувалися мистці. 

Багато спільного спостерігається у творах Косарева, О. Екстер, В. Меллера, із 

візуальним рядом «Землі» Довженка / Демуцького, де гранично увиразнено таку 

текстову сугестію жесту, що можна говорити про особливу «вербальність» тіла. 

(рис.4.437-440)  Передусім це численні композиції з фігурою у динамічному русі. 

Чимала низка побудована на діагоналі сходження. Дійові особи цих композицій 

повернені вліво. Але ж у двомірній проекції сценічної коробки на площину ескіза, – 
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саме рух за віссю вперед-назад є табуйованим, і треба зробити умовний вибір: 

вправо чи вліво. З огляду на логічне бажання продовжити рух «за годинником» і 

«довернути» ще на 90 усі фігури одночасно в усіх композиціях, – вийде, що вони 

стоятимуть обличчям до глядача (у діагоналі сходження догори), або навпаки (у 

діагоналі сходження донизу). Рух «уперед» більш притаманний дистанційованим 

образам ХІХ століття, тоді як на глядача, впритул (чого немає, наприклад, у 

фронтальних композиціях парадних портретів) рухаються герої ХХ століття. 

Цілковита протилежність романтичним героям, що «втікають» із картини в туманну 

далечінь, чи прагнуть до неї подумки, – «повернення» назад персонажів 1920-х 

років, з їх тотальним наступом на глядача. 

У фільмі «Земля» неодноразово використовуються музично-танцювальні 

мотиви. Центральним епізодом є славнозвісний танок Василя. Попри підказане 

самим Довженком, корені цієї вселенської «гопакерії» (вочевидь пов’язаної з 

курбасівськими «Гайдамаками») [432, с.23-24] – сягають знов-таки глибинних 

архетипних шарів. Ця кульмінація у деяких ракурсах асоціюється з танком Шіви 

(«тандава»), що руйнує світ. Деякі коліна своєю екзотичністю відходять від 

традиційного українського танку. Є у фільмі й інший – карикатурний – танок Хоми. 

У косаревськім репортажі зафіксовано момент, коли Довженко, режисуючи сцену з 

Петром Масохою, гарцює перед ним, виокреслюючи лінії цього дійства, як жорсткі 

й грубі. Це руйнація, і в ній апріорі відсутня гра, божественний танок, бо за ідеєю, 

Хома не може його відтворити. Тож, завдяки Косареву, маємо ще один деміургічний 

замальовок-танок – режисерський (рис.4.447). Тим більше що постать Хоми у фільмі 

неоднозначна. Не випадково його образ, костюм, за характеристикою збігаються із 

одним з ранніх живописних автопортретів Довженка, також як і деякі риси 

біографії, і, що найважливіше – «класове походження». 

Такі знайомі і прикметні кадри «Землі», котрі здебільшого становлять 

екстракт фільму, дуже часто постають у світлинах Косарева невпізнанними. Наче 

цитати у лапках, вони обрамлені іншою сценою, підкріпленою реальними деталями, 
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що підкреслюють конкретну географію: кінознімальний майданчик із будівельним 

антуражем, павільйоном на задньому плані, і нарешті, лісосмугою, що видніє на 

обрії. Нічого цього, зрозуміло, ми не бачимо на екрані, у кінострічці «Земля». Тому 

виниклі на цьому тлі мізансцени постають дещо абсурдними у світлинах, бо закони 

логіки переносять увагу на процес, «робочі моменти», до режисури, – і героями 

відразу постають не Василь чи Хома, а кіногрупа на чолі з Довженком, Демуцьким, 

укупі з усім оточенням, про яке так різнопланово розповідають очевидці тих подій. 

Фотографія ж тут – ніби цитатний інструмент. Вона висвітлює якісь другорядні 

деталі, за якими стоїть живий пласт роботи над фільмом, побіжно відтворюючи той 

дискурс, котрий почав складатися довкола картини у процесі створення. 

Протагоністи цього дискурсу присутні на фотознімках Косарева. З приводу 

цього «почту», що завжди супроводжував Довженка на Київській кінофабриці, дуже 

емоційно висловлювався Петро Масоха [230, с.86], розказуючи про юрбу друзів і 

шанувальників, яка слідувала по п’ятах за режисером. На фотографіях Косарева на 

знімальному майданчику, окрім акторів, оператора Д. Демуцького, асистентів 

Ю.Солнцевої та Л. Бодика На деяких світлинах вгадуються також постаті 

В.Г. Кричевського і його сина, бачимо ще досить часто фотографа Айзенберга і 

Хмурого (рис.4.424,441-442), – на що вказує напис на звороті світлини, знайденої 

автором цих рядків у Довженковому фонді ЦДАМЛМУ [654]. Неабиякий інтерес 

становить персона Хмурого. На згаданій фотографії він зазначений як асистент 

кіногрупи Довженка. Українській критиці широко відоме ім’я Василя Хмурого 

(Василь Онисимович Бутенко був репресований у 1933 році, що також могло стати 

причиною замовчування його прізвища). Талановитий критик широкого профілю, 

який писав про театр і малярство, є автором кількох розвідок, присвячених 

кіномистецтву, і, що найважливіше, серед них зустрічаються захоплені відгуки на 

перші кінострічки Довженка. «Це ж далебі українське кіно, – пише Хмурий про 

«Арсенал». – Ви, Сашко цими кадрами перегорнули сторінку всесвітньої 

кінематографії» [537, с.85]. У 1930 році низка статей Василя Хмурого під спільною 
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назвою «Нотатки про театр і кіно» вийшла друком у харківському видавництві 

«Рух». Можна припустити, що захоплений кіноодіссеєю Довженка, він не тільки 

прилучився до неї (як це сталося з Косаревим та багатьма іншими), а й став одним із 

головних членів команди. Але останнім часом з’ясувалися обставини, що 

вияскравлюють давні стосунки Довженка із В.Хмурим, якого він буквально 

вирятував, забравши до себе у кіногрупу, бо полювання на того вже почалося. 

Знімки робочих моментів, зроблені Косаревим, зафіксували ще багато різних 

постатей. Зокрема, це діячі української культури – поети, письменники, котрі тим чи 

іншим чином причетні до кіномистецтва. З-поміжних, наприклад, – поет-футурист 

Михайль Семенко(рис.4.443). Редактор славнозвісної «Нової Ґенерації», у 1929 році 

він перебував на посаді заступника голови Всеукраїнської асоціації революційного 

кіно, а раніше, упродовж 1924-1927 років – він головний редактор ВУФКУ й 

Одеської кіностудії. Олег Бурячківський, досліджуючи впливи «поезофільмів» 

Семенка на кінематограф, побачив безпосереднє відлуння їх у Довженкових 

стрічках, а «кінопоему» трактовано ним як інверсію «поезофільму» [57, с.85]. Від 

тих часів його образ постає з роману Юрія Яновського «Майстер корабля»: «Він 

приходив щодня на фабрику, викурював незмінну люльку, ішов подивитись на море 

і зникав» [507, с.123]. На світлинах Косарева Михайль Семенко дуже подібний до 

свого портрета одеської доби (хоч і без люльки), тільки тут він – не просто гість, 

пасивний споглядач дії, йому навіть довірено функцію «крутильника» кінокамери. 

Увесь час, паралельно з участю у зйомках, Косарев продовжує працювати як 

художник над оформленням п’єс, зокрема над оформленням вистави «Аул Гідже», 

яка так само органічно вписується в агітпропівські рядки, як і «Земля», бо, згідно із 

тодішніми кліше, присвячена «розгортанню соціалістичного будівництва» [31, с.13] 

в «братніх землях» Туркменістану.  

Вочевидь услід, а може протягом фінального етапу зйомок Довженкової 

«Землі» створено фотографічний цикл «Сорочинський ярмарок». У записниках 

Косарева натрапляємо на такий запис: «Сорочинці, Шишаки, Яреськи, Диканька, 
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Опішня, Решетіловка. Семисотлітній дуб (а є й такий поблизу селища Диканька)» 

[334]. Цей топонімічний ряд підкреслює генетичний зв’язок фотосерії саме з 

кінематографічною частиною життя Косарева, тут простежуються маршрути 

знімальної групи О.Довженка. За свідченням сучасників, увагу режисера до цієї 

місцевості, як і до Полтавщини взагалі, привернув В.Г.Кричевський, якого 

Довженко пізнав ще за часів навчання в Київській академії. Кричевський був 

майстром, який дуже добре знав свою справу, і, вочевидь, він також мав вагомий 

вплив на Б. Косарева (як і на все харківське коло). Про це свідчать деякі перегуки. У 

розповідях студентів Косарев також постає як винятковий знавець художньої 

технології (у 1920-ті роки сам виготовляв фарби), інструментів, властивостей різних 

матеріалів. Саме В.Г.Кричевський відкрив для Довженка й усієї кіногрупи (а з нею і 

для Косарева) красу Полтавщини, зокрема Яреськи [415, c.297].  

У серії світлин Бориса Косарева – багато перегуків із стрічкою «Земля»: 

Довженкові «величні, урочі краєвиди» [653], чутливі коні, монументальні воли. 

Наслідування вчувається у низці дитячих образів з серії й у особливому змісті теми 

дитинства. Як і в кінострічці Довженка – це символ започаткування світу, «дитячий 

вік» нової цивілізації. Це також – данина одному з найсуттєвіших міфів ХХ століття. 

«Загадковість, непроясненість образу – характерна ознака нового міфу, який можна 

назвати й міфом про дитинство, й міфом дитинства, й дитячим міфом: відтінки 

змісту передають увесь його діапазон, що включає в себе і марення про дитинство і 

ностальгічні мотиви, і тему недосяжної чистоти та цілісності» [146]. 

Ярмарковий мотив, як показує теорія кіно, є взагалі широко уведеним в 

універсальний кінематографічний симболарій поряд із карнавалами, залізничними 

станціями, вітринами, підводним світом тощо. І хоч автор і тлумач цього 

«Маленького словника поетичних мотивів», Р.Даргнет стверджував, що ярмарок – 

це «анархія, яка породжує хаос», – М. Ямпольський, полемізуючи із ним, наводить 

зразки іншого трактування, залежно від контексту розглядуваних мотивів [590]. 

Крім того, у названих гіпер-популярних кіносюжетах є щось таке, що поєднує їх, а 
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саме: притаманна естетиці позитивізму (що панував на зламі ХІХ-ХХ ст.) 

пристрасть до класифікацій, де предмети розташовуються в певних послідовностях, 

наче у вітринах, що дає змогу побачити їх одночасно кожний окремо й усі разом 

узяті, усвідомити їх особливості в порівнянні один з одним. 

Борис Косарев створив цикл світлин «Сорочинський ярмарок» у рік, 

оголошений Сталіним роком «Великого Перелому» (рис.4.451-452). Двадцять 

дев’ятий рік став роком радикальних змін у країні. Передусім, це був час тотального 

наступу на українське селянство. П’ятирічка колективізації поклала край багатьом 

його віковим традиціям. Яскравий ярмарковий жанр, котрий завжди був символом 

свята, відбився у світлинах Бориса Косарева наче крізь попелястий фільтр. Загальна 

панорама репортажу, його оптика коригується специфічною соціальною ситуацією, 

що вже загрозливо підступала до селянського життя, яке за кращих його часів 

обов’язково увінчувалося ярмарковою кульмінацією.  

І все ж, попри певний аскетизм, косаревський репортаж нагадує атмосферу 

гоголівського раннього твору «Вечорів». Але не так духом достатку, бо його тут 

немає, як повторами, розвитком й збагаченням одного і того самого мотиву. Через 

цю метафору блукань «Сорочинський ярмарок» Бориса Косарева підключається до 

примхливого лабіринту гоголівської книги. Зазначимо, що з цього тексту постала 

низка образів, які мають яскравий візуальний характер і становлять архетипи. Багато 

з них, набувши графічної самості, отримали друге життя саме в цей час розбудови 

національної культури. Як, наприклад, славнозвісна нарбутівська українка (із 

заставки до розділу «Поезія» для журналу «Мистецтво»). Цей створений Нарбутом 

символ гоголівської України, був таким вдалим, що відбився і в карикатурі. У 

журналі «Кіно» (1929, № 16) вміщена низка шаржів на кіномистців, де саме цією 

нарбутівською дівчиною репрезентовано режисера Петра Чардиніна (рис.4.454). 

Та передусім, те, що постає із серії фотографій Бориса Косарева 

«Сорочинський ярмарок» ніби як в ореолі фантазмів гоголівської уяви, насправді 

має статус відтворення регіональної картини світу. І якщо її ревізія наприкінці 1920-
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х років демонструє вагоме збідніння цієї картини, де починають домінувати мотиви 

порожнечі й бідності на загальному тлі спустошення і побляклості, – то це не 

поодинокий факт в окремо взятому місці (рис.4.455-457). Тому не випадково, що 

увага художника зупиняється на темі убогої трапези (наприклад, селянин, що сидить 

на землі, розклавши свій чорний хліб і сирий гарбуз) і навіть жебрацтва. У двох 

світлинах з цієї серії постає вимушена прохати милостиню, поставлена на коліна 

селянська сім’я. Це та доля, що за перспектив п’ятирічки колективізації чекала на 

українське селянство загалом і що завершилося страшним явищем голодомору. Тож 

косаревське дослідження з фотокамерою в руках «Сорочинський ярмарок» – не 

тільки данина колоритній гоголівській темі, це правдивий художній документ 

українського буття на зламі часу. 

Досвід, здобутий Косаревим під час зйомок «Землі», мав виразні наслідки у 

подальшому розвитку художньої мови мистця. Так, вистава «Коммольці», котру він 

опрацьовував як сценограф саме після повернення до театру, засвідчує 

кінематографічні впливи. Вона має безперечні перегуки із поетикою й пластикою 

«Землі», її надзвичайно багатим світловим аранжуванням, створеним Демуцьким. 

Знаходимо у Б.Косарева, в його ескізах декорацій, такий розподіл світла на сцені 

плямами й смугами, майстром якого був Д. Демуцький, як це описує Л.Кохно у 

своїй книжці [191, с.13]. Навіть у деяких пізніших сценографіях роботах Косарева 

вчуваються паралелі з нею. Що важливо, у своїй педагогічній роботі кінця 1960-х – 

1980-х років Косарев вже відверто звертається до свого унікального кінодосвіду. 

Так, наприклад, у програмі живописної практики для студентів подибуємо наступне 

завдання: «Етюд голови дівчини у білій хустинці й білій селянській сорочці (поруч 

із соняшником), як у кадрі чудового фільму «Земля» режисера О. Довженка» [675]. 

Окрім вищезгаданих фактів, що, так би мовити, – на поверхні біографії театрального 

харківського художника Б.Косарева, простежується ще й колосальний вплив 

Довженкового світу на художні принципи мистців харківського кола, і незабутні 

враження від спілкування з ним у Харкові та за його межами. 
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Тож спостереження Бажана, висловлене в його нарисі 1930-го року: «на 

творах Довженка вчиться молодий радянський фільмар» [37, с.31], може бути 

спроектоване на далеко ширше мистецьке коло, від споріднених з кінематографом 

театрального та фотографічного до образотворчого. 

4. 3. «Портретна серія» А. Петрицького як унікальне явище художнього 

життя Харкова на межі 1920-1930-х рр. 

Ще на початку ХХ століття результатом ініціативної діяльності Харківського 

літературно-художнього гуртка, що зібрав під своєю егідою кращих представників 

культури Слобожанщини, стало народження українського стилю. Харківський 

період (1919–1934), що позначився новим витком культурного ренесансу, скріплює 

в нову єдність художні школи України під знаком літературоцентризму. Це явище 

згенерувало появу цілої низки видатних живописних та графічних портретних серій 

культурних діячів, передусім письменницького загалу. Більшість із них 

публікувалася в той час у літературних альманахах та журналах. 

В образотворчому мистецтві 1920-х–поч.1930-х рр. навіть на тлі тематичної 

картини, що поступово набирала сили, виокремлюється портрет. Пошуки нового 

героя висувають особливе завдання перед портретним жанром, на яке відгукуються 

передовсім авангардні художники. Тож на відміну від домінування в Харкові на 

початку 1910-х років рєпінського еталону, встановленого в цьому жанрі учнями 

висунутого Слобожанщиною великого майстра, вже в кінці декади з’являються 

постімпресіоністичні портрети (Є.Агафонова, М. Мане-Каца) (2.101) й епатажні, що 

вражають вільною аплікативністію авангардного мистецтва, — портрети 

кубофутуристів (Б. Косарева, В. Бобрицького, Г. Цапка, Б.Цибіса), які спрямовували 

на цей жанр (закоснілий на їхній погляд) свою перетворювальну енергію (рис.3. 219, 

224,237, 246). На виставці 1919 року портретні твори рєпінців сусідують із роботами 

З. Серебрякової, М. Шаронова, В. Єрмілова та М. Синякової. 
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Широкий спектр портретів демонструють не лише всеукраїнські виставки 

столичного Харкова, їх видають у серіях плакатів, публікують численні літературні 

альманахи, журнали., з-поміж них, приміром, кубістичні замальовки О. Довженка 

(рис.4.462). Отже, на загальний огляд виносяться такі мистецькі перлини, як 

портретна серія М. Жука (передусім, замовлення «Книгоспілки»), виконана у 

вишуканих формах, навіяних декоративним сецесійним стилем польського зразка 

(рис.4.465), оригінальні роботи Бойчука та його школи  (І. Падалки, В. Седляра, 

А. Іванової та ін.), які підводили під мистецтво портрету базу великих архаїчних 

традицій (зокрема, українського народного мистецтва) (рис.4.458–4.460). 

Нарівні з цим в образотворчому мистецтві столичного художнього кола, 

зокрема в портретному жанрі, – функціонувало безліч розмаїтих стилістичних 

тенденцій (спостерігаємо виразні риси імпресіонізму в «Автопортреті»  

Г.Бондаренка, сезанізму у виразному «Портреті сестри» Г. Шуриги). Вони  активно 

використовувалися в пошуках нових форм, інколи саме через неочікувані їхні 

поєднання. Нерідко художники зверталися до стилізації, використовуючи певні 

ремінісценції з вікової спадщини мистецтва. Так, художник М. Шаронов, який 

очолював майстерню станкового живопису харківського вишу, у своїх гіпнотично 

виразних портретах виходить далеко за межі традиційного реалістичного портрету. 

Його стилізація в дусі портретів старої німецької школи створювала в портретах 

сучасників, через певний дисонанс, паралель до «магічного реалізму» (рис.4.463). 

На ювілейній Всеукраїнській виставці 1927 р. портретний жанр був представлений 

широко й різноманітно – від представників та послідовників рєпінської школи: С. 

Прохорова з його декоративно вишуканим портретом «Української дівчини» (2.98), 

О. Кокеля, А.Комашки, до конструктивістських творів Єрмілова (рис.464), котрі 

репрезентували, як про те вже йшлося, усі жанри, таким чином посилюючи полярне 

загострення вісі нових і традиційних тенденцій у портреті. Деякі портрети М. Жука, 

В. Пальмова, А. Петрицького, М. Шаронова були закуплені Національною галереєю. 

Експеримент у портретному жанрі провадиться в цей час й у розмаїтті технік – від 
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олії та сангіни (М. Шаронов), фрески (Л. Крамаренко), темпери («Автопортрет» Т. 

Бойчука), акварелі та гуаші (С.Прохоров) до майстерних олівцевих портретів 

(багатокольорових — у А. Комашки) (рис.4.461). Вершиною експериментальних 

пошуків у втіленні образу культурного героя («перфектної людини») стали 

конструктивістські портрети В.Єрмілова (рис.4.390-391, 464). 

Однак тріумфальної ходи цей процес набуває 1932 р., коли в Харкові в 

Будинку письменників відкривається виставка Анатоля Петрицького. Йдеться про 

«стопортретну» (Ю.Смолич) серію, що стала знаковою не тільки в 

письменницькому середовищі, а й отримала широкий резонанс в мистецьких колах 

Харкова. Як згадував Петрицький, він представив 100 робіт (в одній із версій 

автобіографії називає навіть 150 робіт [690]). Вочевидь: мистець залучив до списку 

й ескізи до портретів. При історичній оцінці цього явища впадає в око особливий 

кредит довіри, що ним користався на той час художник. Серія мала включати весь 

цвіт української культури. Але в автобіографіях художника про цю виставку немає 

жодних згадок включно аж до подій, що послідували за смертю Сталіна. Значливий 

статус Петрицького в українському мистецтві того часу давав йому певні 

преференції, свободу творчого вираження. На ювілейній Всеукраїнській художній 

виставці 1927 р. А. Петрицькому було присуджено І премію. Звання заслуженого 

художника республіки, за рішенням ВУЦВКу, А.Петрицький отримав ще у 1930 р. 

Портретна серія мала вийти окремою книжкою у Державному видавництві України 

(ДВОУ), і такий досвід Петрицький, на відміну від багатьох своїх колег, вже мав. 

З-поміж мистецьких надбань 1920-х років роль Петрицького важко 

переоцінити. Ю.Смолич, зокрема, назвав його ім’я серед культурних постатей 

першорядної ваги, як-от Лесь Курбас, Майк Йогансен, Амвросій Бучма, Михайль 

Семенко [458, с.171]. У цей період театральний успіх для будь-якого художника 

багато в чому визначав масштаби його популярності. Так було і з Петрицьким. На 

той час він був уже відомим автором сценографій до вистав – «Вій», «Мандат», 

«Пухкий пиріг» (Театр ім. І. Франка), «Сорочинський ярмарок» М. Мусоргського, 
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«Тарас Бульба» М.Лисенка, «Князь Ігор» О.Бородіна – для оперних та балетних 

вистав у театрах Києва, Харкова, Одеси [416] (рис.4.467-469). 

Успіх видовищ, талановито оформлених художником, отримав гучний 

розголос, отож не дивно, що він удостоївся презентативного видання своїх творів. 

Книгу «Театральні строї А. Петрицького» було опубліковано двома мовами: 

українською та німецькою, зокрема, для розповсюдження за кордоном. У відділі 

«Хроніка» в останньому числі журналу «Червоний шлях» за 1929 р. поряд із 

нищівною критикою «Збочення “Авангарду”» (йдеться про конструктивістів-

спіралістів «Авангарду» на чолі із В.Поліщуком), подається матеріал про книжку 

А.Петрицького.  «Закордбюро ДВУ поширює асортимент експортованої української 

книги. Попит закордоном на книжку А.Петрицького «Театральні строї». Закордбюро 

ДВУ на сьогодні реалізував понад 300 примірників книжки Анатоля Петрицького 

«Театральні строї» <...>. Від німецьких книготорговельних фірм надійшло понад 200 

замовлень на книжку А.Петрицького» [544]. 

Прикметно, що театральна творчість Петрицького у такий спосіб набула 

ширшої, оригінальної репрезентації. Ескізи костюмів були відтворені у техніці 

літографії групою мистців. Сюди ввійшли В.Вовченко, О.Довгаль, М.Котляревська і 

М. Фрадкін під орудою відомого у Харкові художника І. Іванова. Загальне 

керівництво усім виданням здійснював знаний український поліграфіст 

Я.Руденський. Запрошені до цього проекту художники створили своєрідний 

пам’ятник творчій роботі А.Петрицького. Кожен в міру свого таланту, увиразнюючи 

деякі прийоми, дав змогу глядачеві оцінити майстерність задуму.  

Праця над портретами також мала на меті створення книги, і можна було 

передбачати появу наступного видавничого шедевру ДВOУ. Працюючи на його 

замовлення, Петрицький часто бував у редакції журналу «Літературний ярмарoк», з 

яким так само співпрацював. Це було підґрунтя його постійних контактів із 

письменниками. Тут, у редакції, за спогадами Ю.Смoлича, він робив і деякі 

портретні замальовки. Редакція альманаху, що отримав промовисту назву – 
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«Літературний ярмарок», була розташована в колишньому купецькому особняку, 

тому самому, де містилося ДВОУ. Була це одна-єдина невеличка кімната якoїсь 

дивної, зі зрізаним кутом, конфігурації, очевидно, колись – двірницька. У кімнаті-

редакції стояв стіл і стілець. Тут сидів єдиний pедакційний працівник – секpетар 

«Літературного ярмарку» Іван Сенченкo. «На стіні над ним грубезним цвяхом була 

прибита ... калoша – вочевидь, в якості символу, що його кожен тлумачив на свій 

штиб. Всі стіни кімнати були списані віршами, афoризмами, гаслами, роoзмальовані 

письменницькими профілями» (І. Смолич). «Літературний ярмарок» – це була не 

лише назва, а й принцип літературного життя: «безорганізаційна організація 

літературного процесу», таке собі вільне козакування, запорізька січ» [458, с.146]. 

Колоритну атмосферу доповнював Антон Дикий, який двічі на місяць на своїй 

бричці об’їжджав письменників, роздаючи їм зарплатню (за спогадами Смолича). 

Духом цієї вольниці віє і в письменницькій серії Петрицького, – в сміливому, навіть 

гострому, дещо бароковому трактуванні її портретів, герої яких буквально 

виламуються з рам.  

Отой дух «вільнoго кoзакування», притаманний портретам Петрицького, стає 

ще яскравішим, у театральній спадщині мистця, зокрема в сценографії до опери 

«Сoрoчинський ярмарок», спектаклів «Тарас Бульба», «Вій» (для театру ім. Франка) 

(рис.4.470, 472-474). Попри видову й жанрову одмінність згаданих (сценографія і 

станковий живопис), їх зіставлення може розкрити додаткові грані увиразнення 

задуму портретної серії. При розгляді ескізів сценічних костюмів особливо відчутно, 

як Петрицький наділяє характери героїв майже «портретною» переконливістю. Це 

дуже добре підмітив його колега по цеху Борис Косарев: «Актор – це 

найважливіший виразник ідеї спектаклю, сподівань драматурга; ескіз художника 

повинен, крім костюма, виражати і внутрішній стан персонажа, темпераментність 

натури, особливості характеру; це має бути не лише проект костюма, а вирішення 

ролі актора, показане в наочній формі, що полегшує роботу режисера і самого 

актора» [674]. У такій от «портретності» костюмного шкіца криється унікальність 
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образів, створених мистцем у роботі над театральною гоголіаною. То був особливий 

етап відновлення історичних зв’язків в українському мистецтві. Розказуючи про 

створення образів «Тараса Бульби», він, за його словами, зберігав «історично-

етнографічний характер в убранні героїв» [375].  

Насправді, задум мистця глибший. Варто лише зіставити його театральні 

ескізи зі староукраїнськими портретами. У театральних строях Петрицького 

виразисто проступає атрактивний гоголівський код. У костюмах до «Сорочинського 

ярмарку» присутні широчезні шаровари («як Чорне море»). Театральна завіса – стає 

фартухом для Хіврі, її зменшена копія становить частину костюма, а «рештки» – 

прикрашають очіпок. Текстуру дерева з дивовижною виразністю передано в 

прилавку, котрий ще більше монументалізує постать огрядної Хіврі. Петрицький 

умів перетворити шовковий козацький пояс Кума або намітку чи фартух Хіврі на 

справжній шедевр мистецтва (причому річ не втрачала своєї функціональності). У 

костюмах до балетів «Корсар», чи «Червоний мак» – сугестивна передача фактури 

деталей, як-от: кучерів волосся, латаного полотна, цупкого картону – вражає. 

«Костюм як персонаж (вирішення внутрішнього стану героя, його вигляду, 

портрета, себто й гриму) – це не тільки зразок костюма для пошиття, – писав у своїх 

нотатках Б.Косарев (31.10.1960), – але й вирішення дійового персонажа для актора» 

[674] (рис.4.474-481). 

Портретна серія Петрицького так само містить подібні мистецькі перлини. 

Намальований співучою лінією абрис портрета І.Сенченка, або зміїста краватка 

Козицького в коштовних цяточках, чи якісь інші деталі засвідчують театральну 

видовищність, перенесену в портретну серію (рис.4.495, 503). Один із 

найяскравіших зразків серії – «Портрет В. Василька» (рис.4.495, 497, 503). Його 

театральність особливо увиразнює вишуканий артистизм композиції і колориту. 

Чистий синій колір, замкнений у строгі прямокутні форми, набуває несподіваної 

розрядки у кількох акцентах, кольорових і графічних: стримана розкіш строкатої, 

наче хвіст фазана, краватки; червона смужка (хусточка?), що визирає з нагрудної 
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кишені. Тут бачимо ще й якісь дуже промовисті «ієрогліфи», накреслені в полі 

картини начебто поза всякою логікою. Свавільно порушуючи строгість 

зосередженого образу, вони додають артистичної гри. У костюмі Медори замість 

орнаменту Петрицький залучає букви. У тому ж таки експресивному ключі він 

використовує декоративний ресурс газетного тексту – в ескізах костюмів Цигана з 

«Сорочинського ярмарку», чи Бурсака-Смерті з «Вія» (рис.4.475-476). Накладені на 

«правильне» газетне тло малюнки цих персонажів утворюють із ним значний 

семантичний дисонанс. На перший погляд кидається в очі несумність такого 

поєднання, що заповнюється певними значеннями. Протиставлення Смерті – 

«газети-життя», а Цигану – «газети-правди» загострює парадоксальність 

оксюморону, створює взаємний контраст. Але сплине небагато часу і газетні рядки 

стануть виключним вмістилищем шахрайської брехні і смерті. І тих перспектив 

вбивчої демагогії, що поволі набирала оберти, також не можна відкидати у 

прозріннях художника, можливо і не усвідомлених до певного часу.  

Як художник своєї доби Петрицький органічно користається колажем, але на 

свій кшталт. Його специфіка полягає в тім, що в контури загальної картини 

(сценографічного шкіца або портрета) він вводить цілком осібний артефакт, 

автономність якого справляє інколи сюрреалістичне враження. Подібні вкраплення в 

костюмах виокреслюють певні аспекти форми, тяжіють до абстрактної 

інфраструктури первинних форм, як-от – крапочок, хвилястих ліній, прямокутників.  

Креативні ідеї Петрицького були так насичені інноваціями, що вимагали іноді 

спеціальних конструкцій. Навіть у балетних виставах художник наполягав на їх 

втіленні, ігноруючи технічні труднощі виконання та специфіку балету. Петрицький 

часом змушував акторів, як дехто скаржився, «танцювати від костюма» (про це 

згадувала, наприклад, балерина В. Дуленко. Під час роботи над сценографією до 

балету «Корсар» у Харківському оперному театрі, Петрицький застосовував 

спроектований у геометричних формах костюм (наприклад, картонні кільця 

спіднички). У цьому він ішов услід за Малевичем та його послідовниками, 
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залучаючи до сценічного костюма та простору сцени фігури й форми абстрактного 

малярства. Використання художнього матеріалу, орієнтованого на площинність – 

картону або паперу – теж специфіка станкового живопису. Долаючи акторський 

спротив, Петрицький наполягав на своїх інноваціях, в результаті народжувався 

небачений синтез, який і забезпечував творчий успіх усього видовища (рис.4.482-

486).  

У портретній серії Петрицького також відчутний вплив виробничої ідеології. 

Сама її поява певною мірою викликана особливою увагою суспільства до процесу 

праці. У цей час створюються моделі театрального, письменницького, 

фоторепортерського мистецтва – як виробничого процесу. Своєрідним 

увиразненням цього підходу є серія опублікованих на сторінках «Нової генерації» 

методологічних текстів, присвячених подібній праці. 

У спогадах, які залишили ті, хто був об’єктом уваги Петрицького, постає 

метаідея серії. Це – рух. Цікаво, що мистець наполегливо втілює своє завдання крізь 

призму виробничих стратегій, – отак виникає ніби своєрідний атлас рухів і 

мікрорухів, притаманних людині інтелектуальної праці. Низка портретів 

письменників подана ніби в очікуванні або загадковому передчутті творчості. Ось 

М. Доленго, – внутрішньо зосереджений, грає сам із собою в шахи. Вайлуватий 

Слісаренко, занурившись у внутрішній світ, перебирає руками дивакувато-

недоречне канотьє (що була, за згадкою Смолич, частиною його іміджу). У творчій 

меланхолії, перебувають Я.Савченко і П. Тичина, щодо першого – виникають 

асоціації з Дюреровою іконографією; Тичина – якось знеможено повиснув на 

фотелі. Розхристана поза Петра Панча видає муки творчості. Творча павза – в 

портреті І. Сенченка. Око вихоплює спонтанний запал Л.Первомайського, зібраність 

готового зірватись на ноги П.Усенка, дрібні експресивні рухи Смолича. Петрицький 

буквально каталогізує палітру емоційних станів творчої людини (рис.4.483-484,496, 

501-512).  
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У живописній серії портретів Петрицький використовував техніку олії й 

акварелі. Дослідниця М.Пономаренко звернула увагу, що в той час як у виконаних 

олією роботах лінія слугує для виявлення простору і об’єму, в акварельних – вона 

здебільшого загострює портретну характеристику, виступає засобом суто графічної 

мови [393]. Але і в творах, виконаних олією на полотні, як і в застосуванні 

графічних прийомів, відчувається досконалість лінії. Моделюючи форму, рисунок 

створює орнаментальну фактуру, робить її вишукано красивою, як, наприклад, у 

портретах Савченка, Семенка, Козицького(рис.4.501, 504). Тут наявний симбіоз обох 

підходів. Графіка взагалі суттєво оживляє портретну серію. Спогади сучасників, 

зокрема тих, хто позував художникові, зазначають, що він акцентував момент руху 

моделі, просив поводитися під час сеансу невимушено, рухатися. Але ж замальовки 

моделі у русі – це традиційно парафія графіки. Справді, графічна «кухня» 

відчувається в усій письменницькій серії, і то вже особливість творчої манери. 

Придивімося, як замальовуються зачіски чи руки, особливо загрубілі, кремезні 

пальці (вони всюди перебільшені, за законами особливої анатомії, напрацьованої ще 

експресіоністами). Деякі портрети покраяні навмисне грубим геометричним 

розподілом, що не може бути пояснене ні анатомією, ні особливостями костюма, – 

мистець абсурдно крає постать на квадрати або заключає її всю в овал. Деякі 

портрети включають притаманну графіці драматургію чорного і білого. Найбільше 

це проявляється у масивних тінях. Ось тінь, що причаїлися за фігурою Павла 

Усенка. Та, що за спиною Падалки, – особливо загрозлива, – вони мають ознаки 

метафізичного мороку. Важкі тіні ховаються за спинами М.Скрипника, і 

Ю.Смолича, І.Микитенка (1931), Я.Савченка (чорний прямокутник), І.Сенченка. 

Ніби зачарована дириґентською паличкою плаває хмара тіні в портреті 

М.Вериківського. Також притягує увагу «дует» співака І.Паторжинського з його 

тінню (рис.4.483, 492-493).  

Заанґажованість темою матеріального виробництва позначилася досить 

істотно. Відгомін виробничих смаків у портретах відчувається як у трактуванні 
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матеріального середовища, так і в фактурі тканин, текстильних і трикотажних: 

підкреслені, акцентовані плетений светр або піджак Леся Курбаса, Тереня Масенка, 

пальто, кашкет і штани у портреті Мар’яна Крушельницького. В останньому проста 

хвилеподібна лінія фактури пальта римується з падаючим снігом, що передається 

таким самим штрихом. Відчуваєш, як зсередини назовні проривається імпульсивна, 

піднесена сила мистецтва, нестримно заповнюючи весь навколишній простір. 

Наочно «озвучена» метафора радіохвиль, космосу двадцятих. Поруч із цим 

недбалим, легким трактуванням увагу до себе привертають промальовані із 

копіткою увагою – черевики. Зворушливо виглядають (при застебнутому пальті) 

порожевілі на морозі пальці руки. Все це укупі складається в цілісність (рис.4.491).

 Декоративна розробка щедрого на красу українського історичного костюма, 

яку Петрицький актуалізував у костюмних операх та балетах, у письменницьких 

портретах, – не забута. Але вона замінюється ледь помітним геометричним 

орнаментом, підкресленим навіть у тих випадках, коли це усього лише фактура 

тканини. Різноманітні «ялинки», «ромбики», «клітинки», «смужки», заповнюють 

графічне тло костюмної частини портрета. Якщо костюм не дає можливості до 

подібних імпровізацій, ударним акцентом постає краватка (особливо виразна у 

В.Василька, П.Козицького) чи «метелик», що пародіює вуса в портреті 

С.Бутовського(рис.4.495). Мотивацією декоративного пасажу стає дим цигарки 

(портрет Юрія Смолича або Івана Микитенка). Цей прийом Петрицький повторить 

згодом на обкладинці поетичного збірника М. Семенка «Поезії» (1932), де ім’я поета 

вибігає червоною стрічкою димку з його звичної люльки. Окрему тему становить 

графіка, що віртуозно передає характер волосся, в якості графічного матеріалу 

художника так само приваблює фактура тіла, рельєф обличчя, навіть шкіра обличчя 

(наприклад, неголене підборіддя Семенка).  

Графічний ухил Петрицького в портретах подекуди пояснюється впливом 

П. Митурича. Петрицький був добре знайомий з цим художником. Схоже, той 

відіграв певну роль у творчому становленні українського мистця. З-поміж портретів 
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серії зустрічаємо й його зображення. Зокрема, графічний метод Митурича 

задекларований у його роботах, перегукується з графічними прийомами у мистецтві 

Петрицького. Ще у 1910-ті роки Митурич створив багату палітру рисувальних 

прийомів у вигляді різноманітних штрихів, і повернувся до цієї теми у наступне 

десятиліття, яке характеризувалися потужним розвитком самоцінного станкового 

рисунку (особливо на початку 1920-х). Його оригінальні твори були предметом 

зацікавлення у мистецьких колах Москви, де протягом 1922-24 навчався 

Петрицький. Свідоме використання Петрицьким графічного арсеналу вказує на 

певну спадкоємність, школу. Отже, Митурич цілком міг бути одним із тих, хто 

справив значне враження на українського художника.  

Декорація портретів подекуди одна й та сама: це однотипний інтер’єр 

невеличких кімнат на так званій «віллі Жаткіна» (на початку 1920-х рр. там містився 

гуртожиток театру ім. І.Франка). Подекуди вгадується редакція «Літературного 

ярмарку», або будинок «Слово» (заселений у 1930). Так чи інак, фактура 

матеріального середовища артистично обігрується в портретах Петрицького: 

підкреслений малюнок деревини стінної панелі будинку або паркету (портрет 

В. Варецької, Б. Ердмана), цегляна кладка стіни в портреті Л.Гаккебуш тощо. Ось як 

починався подібний сеанс за часів перебування художника з сім’єю на «жаткінській 

віллі». «Двері він прочинив ногою, бо руки були зайняті: під одною пахвою – сувій 

цупкого олександрійського паперу, під другою – шмат дикту, в одній руці жмут 

пензликів та олівців, у другій – палітра, шабатурки з фарбами й ганчір’я» [459, с.5].  

Досить часто притягував увагу художника радіатор батареї, ритмічна 

гармошка якого завжди акцентована, навіть гіперболізована, як у портретах 

М. Доленга чи І.Сенченка(рис.4.483). Ймовірно, це ніби константа інтер’єру 

помешкань на тій-таки віллі Жаткіна – бачимо цей атрибут у низці портретів серії. 

Він набуває неабиякої експресії в роботі «За столом в квартирі художника» (1926), 

що потрапила в орбіту серії: твір містить прихований портрет дружини художника, 

Л. Петрицької. Гротескне змалювання інтер’єра передає в дивовижній екзальтованій 
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формі враження від убогого побуту, страшної тісняви кімнати. Фігуру жінки подано 

зі спини, портретні риси приховані, але твір викликає надзвичайне враження сили 

саме через присутність у ньому приватно-біографічного матеріалу (рис.4.514, 516). 

Моноліт радіатора батареї опалення несподівано прибирає вигляду технічного 

монстра. Спрацьовує начебто випадкова, але промовиста асоціація зі страшною 

репресивною машиною. Дивовижний агрегат не співмірний зі світом людини. Його 

моторошна велич підкреслює пустельність стола, з «голодним» натюрмортом: 

порожня склянка, з якою сусідує лише сільничка. Хтозна, чи є в ній сіль, а от чаю 

(бодай води) в склянці немає. До пари батареї й здоровезна віконна пройма, наче все 

це відбувається десь у світі злих велетнів, з їх примусовою сіллю (асоціюється з 

розповідями про тортури «сіллю» в радянських таборах і тюрмах). Антураж вілли 

Жаткіна, вірогідно, з’являється ще в портретах Я.Руденського і П. Панча – обоє 

змальовані наче в одній кімнаті, де праворуч бачимо темне провалля інтер’єру.  

За винятком деяких предметів (тенісна ракетка М. Йогансена чи люлька 

П. Козицького), основний предмет, що зустрічається в письменницькій серії 

Петрицького – книга (може бути сувій, рукопис). Книга іноді бере участь у 

«побудові» портрета – уніфікованими томиками-цеглинками бібліотеки, як-от у 

портретах Л. Курбаса, П.Тичини чи К. Кошевського, а може виступати як 

унікальний об'єкт декоративних імпровізацій. Петрицький вигадливо обігрує нерівні 

береги аркушів, що складають примхливий малюнок книжкового обрізу (портрет 

І. Дніпровського). Книга – не лише письменницький атрибут, а й об’єкт уваги 

художника-оформлювача, де Петрицький (у цій іпостасі він виступав не раз) виказує 

свій смак, підтримуючи або обігруючи ту чи іншу стилістику(рис.4.498).  

Скажімо, марка видавництва на обкладинці книги в портреті І. Дніпровського 

викликає аналогії з «Чорним квадратом» К. Малевича, як і зі стилістикою 

супрематизму взагалі. У портреті В. Василька ця тема більш акцентована: режисер 

стоїть біля столу, торкаючись розкритої книги (рис.4.497). Його погляд звернений 

до чорного квадрата на сторінці. Розкритий книжковий томик (портрети Г. Епіка, 



295 

 

І. Дніпровського, Ю.Яновського, П. Усенка), газета («Людина з газетою» – портрет 

К. Кошевського), текст або ноти (портрет І.Паторжинського, М. Вериківського), 

аркуш рукопису (портрет Михайля Семенка) – також належить до улюблених 

мотивів Петрицького-портретиста. Друкований або рукописний текст художник 

зазвичай передає темними лінійками (в портреті Ю. Яновського, наприклад). Майже 

ніколи не зустрічаємо спроби відтворити текст. Але водночас Петрицький виписує 

ноти настільки чітко, що можна «з аркуша» зіграти мелодію, як-от у портреті 

композитора П. Козицького. Ще виразніша ця тенденція у його замальовках до 

книжок («Нотатки про театр, кіно та просторове мистецтво» В.Хмурого). У малюнку 

«Музикант» для обкладинки журналу «Нове мистецтво» (1926, № 32) нотний стан з 

мелодією, що ясно читається, набуває автономного значення. 

Композиції портретів пронизані графічними метаструктурами, що нагадують 

про вплив Малевича (рис.4.497-498). Особлива тема – коло чи овал. Коло 

маніфестує індивідуальний світ мистця, передусім в автопортреті Петрицького. 

Тему овала, що оточує портрет Терещенка, підтримують його модні круглі окуляри 

(рис.4.499).   Поета Івана Дніпровського вигороджує й захищає величезна книга, за 

форматом співмірна хіба що зі старовинною Біблією. І це, мабуть, не випадкова 

асоціація. Зауважимо, що окремі портретні композиції з книгою буквально тяжіють 

до канонічних, наводячи на думку про ктиторські зображення чи староукраїнські 

портрети. Виразну овальну форму в портреті Дніпровського підтримують великі 

круглі ґудзики. Наче міцний мур, підіймаються за спиною письменника цеглини 

книжок. Але щоб увиразнити індивідуальну «душу» книжки, одну з цеглин цього 

«муру» він подає як прекрасну графічну мініатюру, змальовуючи книжковий торець, 

що дихає таємничим життям своїх сторінок, живих і непокірних(рис.4.498).    

Коло або овал правлять за камертон у предметному ряді портретів 

Петрицького. Це можуть бути м’які абриси крісла, в якому сидить модель, або десь 

на задньому плані – круглий столик. Таку функцію можуть виконувати певні 

предмети: кашкет, капелюшок чи рідкісне канотьє, тенісна ракетка або м’ячик. 
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Прикметна округлість речей в портретах Петрицького, як-от – окуляри і люлька 

Козицького; кружальця шахових фігурок, що до них прикутий погляд М. Доленга. 

Якусь важливу ноту додає чітке коло вуха Панча або зумисне «правильна» лінія 

чуприни Хвильового, грайлива оборка, що оперізує талію Гаккебуш, 

напівприкритий рукавом жорсткий овал годинника Микитенка (1932) Спадає на 

думку, що кумедний, сміховинний помпончик (ґудзик) на модному картатому кепі 

режисера Гната Юри (якщо облишити зміст жарту щодо імперських інсігній, якими 

рясніє цей дружній шарж), – попри карикатурність деталі, підсвідомо апелює до 

кодексу недоторканності дитини, принаймні поблажливого ставлення до себе. 

Перегукуються між собою двійко філіжанок із кавою в портреті Семенка. Нарешті 

півкола архітектурних форм, які видаються незрозумілим продовженням інтер’єру, а 

підтримають тему «захисного» кола. Їхні округлі лінії, зіставлені з прямими, 

відіграють свою структурну роль. Подекуди вони гармонійно довершують опис, 

наче ставлять масивну крапку.  

Придивімося ще до рухів, що їх так уважно відстежував Петрицький. 

Передусім звернімо увагу на рухи заокруглені: на те, як охоплює своєю рукою 

коліно Микитенко (1932), на абрис рамен Г.Юри у вигляді правильної дуги. Є ще 

особлива форма, яка раз по раз постає в портретах Петрицького, – немовби створена 

руками сфера чи куля: маленька в Сенченка і Варецької, велика – в Дніпровського 

(рис.4.490,498,503). Це «щось» бурлить у грудях, переходить у вихор ліній в 

портретах Курбаса і Коряка, Ердмана і Панча, здіймаючи коробом піджак, наче 

зматеріалізовані духовні сили. У портреті П. Козицького світлоносна сфера, що 

незримо розпирає груди, справляє враження наповненості теплом і світлом, що 

промениться. Згадаймо «Невидимий предмет» Джакометті, його вагома присутність 

між долонями персонажа заражає такою ж сугестією. Простір розпирає оболонку, а 

матерія, у свою чергу, наділяється своєрідним життям, вона починає сприйматися як 

щось одухотворене, самий її опір отримує характер жесту, як боротьба 

внутрішнього із зовнішнім, духа з матерією, символізуючи особистість, що рветься 
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за межі тіла. Специфічне одухотворення матерії емансипує оболонку, робить її 

антропоморфною. Це порухи внутрішнього життя, до проявів якого Петрицький, за 

словами Cмолича, був особливо чутливим. «Йому конче потрібно було спостерігати 

людину саме в русі, в проявах різних почувань – «заскочити» на якомусь 

неприготованому спеціально виразі» [14, с.15].  

Просторова орієнтація частин картини, насамперед, відносно центральної 

лінії, те, як Петрицький розподіляє змістовне і пластичне навантаження, ієрархічне 

їх підпорядкування або компенсацію одне одного, – усе це обумовлене низкою 

вагомих причин. У портретній серії Петрицького ми спостерігаємо не тільки 

невпинні рухи, а й різноманітні відхилення: на півкроку вбік, повернуті або 

похилені назад чи вбік, вправо, або вліво, зігнуті, дивним чином викривлені. 

Зазначаємо і певною мірою, десь приховані обличчя; приміром визирають звідкись 

примружені очі, або їх щось затуляє – усе це має значення.  

У психології тої доби розрізнення «лівого» і «правого» мало різне ідеологічне 

навантаження. Раніше це був розподіл на «грішників» і «праведників», себто, за 

Євангелієм, – на агнців і козлищ, насельників Раю і Пекла, – як тих, що стануть 

праворуч і ліворуч від Спасителя. Тільки згідно з кодексом атеїзму тут усе – 

навпаки. Але згодом, на межі 1920-30-х, «ліві» і «праві» зрівнялися, як збоченці 

проти «єдино вірного шляху». Письменницький актив у портретах Петрицького 

змальований без прямого диференціювання за політичними поглядами. Містерія 

«лівого» і «правого» теж розгортається у портретах Петрицького, але в дещо іншому 

сенсі. Ця метушня відкриває таємницю внутрішньої фатальності і підсвідомого 

бажання втечі. На побіжний погляд спостерігається тяжіння порухів: правобіч – до 

динамізму, а лівобіч – до пасеїзму, павзи, зупинки, кроку назад. «Лівий зсув» 

відчувається в портретах Доленга, Курбаса, Падалки, Савченка; правий — в 

портретах Кошевського, Йогансена, Епіка. І наче розіп’яті — Ердман, Руденський, 

Панч, Тичина, Яновський: спираючись лівою рукою (права частина картини), — 
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рухаються у протилежний бік. Умовно портрети Анатоля Петрицького можна 

згрупувати відповідно позицій на полотні. 

1. «Ті, що утримують перпендикуляр». До групи «перпендикулярних» 

Віднесемо «упакований» портрет М. Горького, портрети В. Василька, І. Сенченка, 

П.Усенка, Г. Юри, Т. Масенка. Деяких героїв Петрицького підтримують ефемерні 

речі. М. Вериківський, наприклад, «тримається» за диригентську паличку, за ноти — 

І. Паторжинський. Права рука Семенка лежить на рукописі, але, здається, тримати 

баланс йому допомагає легкий дотик до жіночої руки. Майже невагомо зависає в 

повітрі фігура М. Йогансена — художник майстерно передав поставу Йогансена-

тенісиста: правою він подає пас ракеткою, ліва — розслаблена. Враження легкості, 

звільнення від гравітації підсилює діагональне розташування його фігури в 

композиції. П.Козицький «тримається» за люльку (рис.4.502-503, 508).   . 

2. «Герметики». У кількох портретах домінує герметичність. Їх композиція 

має замкнену форму, яку підкреслюють схрещені руки й ноги. Інколи композицію 

заключено в коло або овал. До цієї групи можна зарахувати і портрет П. Козицького, 

в його образі переважає підкреслена дистанційованість. Подібна поза, але із 

домінуванням прямої лінії, – в портреті І.Сенченка (секретар «Літературного 

ярмарку»). Він зібраний і зосереджений. Чистий перпендикуляр, підкреслений 

прямими лініями, спостерігаємо в типологічно близьких портретах С. Бутовського, 

В.Варецької. Закритий від усіх – М.Хвильовий, проте так приречено схрещені його 

руки на складених колінах. Постать викликає враження спустошеності. Харизматик 

«загірної комуни» виглядає тут пригнічено-замисленим. По-жіночому складаються в 

граційну «оборонну» позицію замкнені руки Гаккебуш. Правда, її портрет можна 

зарахувати до окремої групи: тих, що «відступають» і «ухиляються». Це і 

Козицький, і заглиблений «в себе» Іван Дніпровський, відгороджений книжкою, 

огорнутий легким овалом. М’яко посувається вбік Йосип Гірняк (напрямок поруху 

підкреслює краватка) (рис.4.501,504, 505). 
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3. «Відсторонені». Не відразу впадає в око відстороненість деяких персонажів. 

Але якщо пильніше придивитися, то цю «відстороненість» можна помітити у 

портретах Б. Ердмана, П. Козицького, Л. Курбаса, К. Кошевського І. Падалки, 

П.Панча, Я. Савченка, П. Тичини та ін. (рис.4.484,489, 494, 511). Ухильництво 

Кошевського («Людина з газетою») видають білі відблиски круглих окулярів замість 

очей. Дещо інфернальний відтінок цього прийому, випробуваного в фотографії 

дадаїстами (портрети Мана Рея), футуристами (згадаймо найвідоміші фото Давида 

Бурлюка) і конструктивістами (Родченко з його портретами Осипа Бріка та Миколи 

Асєєва), і тут вносить свою тривожну ноту. Сам Петрицький випробував потужний 

потенціал цього «оптичного» прийому в картині «Інваліди» (з трагічними сліпими 

очницями одного з героїв) (рис.4.504, 507). 

4.  «Активні, або ті, що в наступі». До «активістів», тих, хто демонструє 

активну натуру (підкреслену в мистця напрямком руху, що наче Виходить за межі 

полотна і подекуди перетинає ту заповідну лінію, за якою починається простір 

глядача) відносимо насичені бароковими елементами портрети В. Фурера, 

І. Микитенка, Л. Первомайського, Ю. Смолича М. Скрипника (рис.496,506,509). 

Розглянувши усі ті знаки і жести, як приховану очевидність, маємо визначити 

те головне, що об’єднує портрети, – це невловне протистояння системі. 

Письменники зібрані докупи. Аристократи духу і звичайні пристосувальники, 

конформісти і нон-конформісти. Як це було з їх штучним згрупуванням у Будинку 

«Слово» (з тотальним прослуховуванням і стеженням), котре за кілька років 

перетворилося на подобу тюрми. Корпус портретів Петрицького подає їх сукупно, 

провадячи певним чином ідею комуналізованого буття, механічно поділеного на 

клітки з мінімумом особистого простору. Усі вони перебувають у всепоглинаючому 

ідеологічному універсумі, який тотально оточує їхнє буття і навіть пронизує 

наскрізь. І єдиний спосіб протистояння для приречених «стрибати в палаюче 

кільце», – множення усіляких «відхилень», що їх ми безпомилково констатуємо у 

вигляді мікрорухів, потаємних жестів, інших знаків мови тіла. У «стопортретній» 
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серії, використовуючи широку палітру начебто формальних прийомів, Петрицький 

досягає неабиякого успіху у правдивому змалюванні літературного товариства 

тогочасної жорстокої доби. Дослідник Г. Поспелов схарактеризував позицію 

мистців у той час, як «нескорене протистояння натиску світу». «На зміну 

«гордощам» початку століття або «атакуючому урбанізму» авангарду приходила 

просвітлена й мужня уважність до себе і до життя» [397, с.111]. 

У літературній серії Петрицького на особливу увагу заслуговує портрет 

Михaйля Семeнка (рис.4.515). Між ними були давні і щільні контaкти. Упродовж 

дсятиліття Петрицький був дуже близько знайомий з поезією Сeмeнка – ще з 

київського періоду, коли був причетний до органу кверофутуризму, до групи 

«Фламінгo» (рис.4.513). Самe він оформляв перші поетичні збірки Семенка: 

«BlockNotes» (1919), «П’єрo мертвoпетлює» (1919), «Пoезії» (1932). Це наводить на 

думку особливу пoсвячeність худoжника у «святая святих» творчої манери його 

пoетики. Адже без розуміння провiдних мотивів, своєрiдних мiфологем та тропiв 

авторської мови Семенка цього неможливо було б досягти. Отже, мав мiсце і 

безпосереднiй вплив поета на художника. Атже треба було враховувати, що 

Семенкo був таким собі речником ідей свого часу. Відзеркалення картини свiту в 

його творчості знаходило резонанс у Анатoля Петрицькoгo. Навіть більше, на думку 

сучасників, він жив повсякчас інтересами тогочасних письменницьких кіл, взагалі 

літератури. [458, с.10]. 

Якою, на перший погляд, постає ця робота? Передусім, це замальовок 

шумного кафе, що є постійною декорацією «внутрішньої вистави» у віршах 

Михайля Семенка, і на яку органічно відгукувався майстер сценографії Анатоль 

Петрицький. Художник закарбував тут загальновживану стару назву кафе «Пок», 

яку вочевидь було змінено в цей час на «Червоний кондитер». Її висунуто на 

передній план, так наче змальовано на шклі вітрини. Важливе й таке узвичаєне в 

практиці кубофутуристів використання літер – як новітньої фактури, оживляє 

графіку картини, насичує її простір так високо поцінованою інформативністю. 
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Як згадує Ю. Смолич, територія від кафе «Пок» (де по обидва боки Сумської 

вулиці розміщувалися численні редакційні відділи газет і журналів) до ДВОУ 

(«Державне видавниче об'єднання України»)», – мала назву «літературного 

ярмарку». [458, с.145]. Семенко був завсідником славнозвісного кафе, зробивши 

його неформальною резиденцією «Нової генерації». Але в портреті репрезентовано 

не редактора , а одну з ключових постатей богемного Харкова шалених двадцятих 

років. У «Портреті поета» озвучена ця грань літературного буття Михайля Семенка. 

Щось від тіні «проклятих поетів», яка наздоганяє Семенка протягом життя. Він 

несподівано розкриває цей зв'язок у вірші Interieur poeme objectif, де, наче в 

кубофутуристичному замальовку, водночас постають Верлен і Семенко. «Beрлeн 

cидiв oчeзпiдбрoвeнo за мармурoвим cтoликом. <...> B тeлeфоннiй будoчцi пaннa 

iнтимно-випaдково розмовлялa з Ceмeнкoм». 

Поза всім іншим – у худoжній прoстір пoртретa нaпис ввoдить дoдaткoвий 

передній плaн. Художник створює ілюзію, нaче вiн мaлює з вулицi, крiзь скло 

вiтрини. Сцена зaбaрвлена вечiрнiм свiтлoм: на цю ремарку спрaцьовує кoлoрит: 

обличчя i руки, «бiлi стoлики» з Семенкoвих віршів забaрвленo жовтим кoльoрoм. 

Це тoпoс святa, присутнiсть якoго в дyшi пoетa майже постійна. «Зyстріч» 

виокремленa з «шyмного містa», з кaфе «Пок», і водночас – з веселої і сумної 

Семенкової кaв’ярні: «В кaвярні весело, В кaвярні шумно. / Сижу зa столиком. Сижу 

бездумно. /Дивлюсь на пaнну» (B кaвярнi). Героїня вдягнyта в блакитнy сyкню, що в 

ній досить часто в віршах Ceмeнкa постає жiнкa, до того ж завжди її образ 

забарвлений футуристичною іронією, що робить мaйжe не впiзнаваним образ 

прекрaснoї дaми з пoезiї симвoлiстів. Водночас образ знижується, заземлюється. 

Капелюшок «панни-мрії» Семенка, його візаві, прикрашає – графічна мініатюра. 

Поза всякою логікою, Петрицький малює таку собі ґратку. Робить це він майже 

тими самими штрихами-кривульками, що ними передані пасма волосся, які 

вибиваються з-під капелюшка. Тут знову спадає на думку поезія Семенка, котра 

містить велику дозу іронії (насамперед – самоіронії) у змалюванні високих почуттів, 
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де можливим стає такий, наприклад, опис фрустрації кохання: «В серці моєму 

розкладалася диня» (Парикмахер). На всьому лежить відбиток легкості, гри, 

артистизму, з яким створювалася серія, і це теж можна записати на рахунок стилю 

Петрицького. Він творив за особливим алгоритмом. Персонажі української 

літературної сцени написані легкою рукою художника, який відпускає свою 

асоціативність на волю, знявши з себе всі табу. Прототип героїні в «Портреті 

Семенка» знаходимо, зіставивши її образ з фотопортретами дружини мистця.  

Повернімося до кольорового аранжування портрета, в якому домінують сині 

тони. Поєднання колористичного замальовку інтер’єру-пейзажу, що постає у «синіх 

плямах», з «нерухомим спогляданням» очей кокетки, неспогаданих дотиків руками, 

– великою мірою навіяне поезами Семенка. Не можна відкидати міфопоетики цього 

кольору за попередньої доби: від «блакитної квітки» романтизму до «блакитного 

періоду» Пікассо, з отим холодом і глибиною, бідністю і самотністю, якими 

просякнуті полотна цього мистця 1901–1903 років. Варто згадати і ближчі зв’язки. 

Це «Блакитна Панна» українського «поета краси» М.Вороного. Попри генетичні 

зв’язки з цим поколінням мистців, у творчій палітрі 1920-х років колір містить вже 

інші конотації, подається в іншому нюансуванні. Бачимо тут багатство «тонів і рис», 

«доторки» («Люблю доторки незримих рук /До блакитного уха», Місто), зіткнення 

рукавом. У віршах Семенка спостерігаємо нагромадження синього кольору (хоча 

постійно – у зниженому ключі), у деяких опусах цей колір майже безпрецедентно 

домінує, забарвлення у синій колір набувають різноманітні речі. Але образна 

інтерпретація твору Петрицького має глибший сенс, аніж здається на позір. Сцена 

взята у віньєтку, наче цитата з поезій Семенка. Такий жест виключає приналежність 

до побутового жанру, зведення до топосу «кафе Пок» з його історико-культурним 

контекстом. Запереченням буденної, звичайної і повсякденної сцени у кав’ярні є її 

«обляменість» і «отеатреність», а також маркованість синявою-блакиттю. «Серед 

ілюмінацій», за законами театру, відбувається щось таке, на чому варто спинитися 

окремо. Повторюючи малюнок рами дзеркала, віньєтка наче подвоює його, вводячи 
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принцип двоїстості світу. Інакше трактування виникає тут наче повтор, на 

фонемному рівні, але з іншим змістом. Ми вичитуємо один за одним – перший, а 

потім другий сюжет з того самого зображення. 

На це вказує і викривлення художнього простору, аномалії перспективи. 

Спробуємо простежити, куди спрямовані викривлення. За законами лінійної 

перспективи, передньо-планові об’єкти мають бути більшими за об’єкти заднього 

плану при їх однаковому розмірі в реальності. Виходячи з того, що два круглих 

столики в кафе – одного розміру, бачимо їх в зворотній перспективі. Фігура поета, 

виглядає більшою за розмірами щодо жінки на першому плані. Праворуч від 

Семенка – дзеркало. Маємо підкреслити, що в портреті воно найменше стосується 

предметного оточення. Залишаються невикористаними його властивості 

віддзеркалення: зокрема, ми могли б побачити обличчя «блакитної панни» або 

профіль поета (як цей мотив був би реалізований, наприклад, в імпресіоністичному 

творі). Тут же воно акомпанує ночі, підтримує нічний колорит, наче відбиває темне 

небо з блакитними хмаринками, щось на кшталт: «в вікно рябить бульвар» 

(Момент). Життя без вулиці, без гомону міста – нічого не варте для Семенка. 

Суттєву особливість чару цього портрета становить те, що це – нічне кафе. Нічний 

колорит привносить утаємниченість «утроби» ночі, «печери», в якій народжується 

поезія. Це також важлива нота у тій мелодії, яку створює Петрицький, і яка дуже 

співзвучна Семенку: вечір – як час збирання поетичних скарбів. На столику поета – 

аркуш з рівними рядками тексту, його сувій, «вишуканий зшиток». Він займає 

суттєве місце в композиції, наче цитата з його віршів: «Cкiльки, cкільки пожoвклих 

зшиткiв, / cкільки пожoвклих мрiй! / дoрoгi, рівнeнькі рядoчки – cерця мoго / 

відбитки, / юнацькi благоcлoвення Неicнуючій Cестрі» (П’єро задається). 

Придивімося ще раз до його візаві. «Блакитна панна наче вийшла з магічного 

люстра. Адже це його, Семенкове, задзеркалля. За волею Петрицького його герой 

творить і саме дзеркало у буквальному сенсі слова. Малюнок руки поета не просто 

збігається з лінією рами дзеркала, але й певною мірою тотожний їй.. Відбувається 
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щось на кшталт заміщення ліній. Акцентування зміїстої лінії рами приносить 

хтонічні конотації утворення образу «панни», вказує на присутність таїни. 

Художник використовує особливий принцип – оверлеппінг. Передній об’єкт затуляє 

задній, моделюючи в такий спосіб його форму. Моделювання жіночої руки на 

передньому плані (лівої) – ліпить форму чашки, окреслює папірець рукопису. 

Здається, жінка сидить безпосередньо біля вікна – вертикалі спрацьовують на 

віконний перетин, щоб дати відчуття переднього плану. І водночас різноманітні 

затуляння тчуть зовсім іншу картину. Прийом оверлеппінгу, котрий, за визначенням 

Арнхейма, несе взаємопроникнення і взаємні зміни, наділяє зображення «ефектом 

приховування». Він показує «напругу між протилежними тенденціями в соціальних 

відносинах і потребу в захисті особистості» [24, с.114-116]. Пригадаємо, що 

Малевич у певний час цікавився темою «затуляння-затьмарення» як взаємної 

нейтралізації форм в живописі, що сприяло його просуванню до абстракції.  

Штаб «Нoвoї генерації» знахoдився у кав’ярні «Пoк», там, де зазвичай 

працював пoет. Отже відомий пoртрет Михайля Сeмeнка, увeсь надихнутий його 

поeзією. Образ поeта дуже органічно впписується в художнє тло йoго поeтики. І так 

само прочитується – як і загадкова пoстать жінки. У таємничій мiзансцені оті двоє 

якось зближуються дивним чином, на відстані дотику. Отож здається, ніби вони 

сидять за oдним cтоликом, і вірто лише простягнути руку поетові, щоб 

дотоpкнутися до «pyки крacунi» (Сoнце). Але враження ілюзорне: «панна-мрія» 

лише віртуально присутня. Уся сцена справляє врeження скорше появи Музи поeта, 

як вона навіяна поезією Сeмeнка. Ось один з її «портретів»: «Коли муза є дійсно 

богиня – я до вас, о, Музо, звертаюсь<...> / Ви уявляєтeсь мені – о чудeсні зорі! – / 

довічно молодою (сeредніх років) жінкою/ з самісінького нeба». Тож, синтезуючи 

враження, випрозорюємо зміст інтерпретації Петрицьким образу М.Семенка. Він – 

наодинці зі своїм «бльокнотом», зі своїм ліричним щоденником. Поет творить 

магічне дзеркало, з якого постає його Муза. Він «торкається» її рукою, немов за 

рядками своїх віршів: «І на серці чиясь рука/ Мов пісок гарячий гріє». І це саме 
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вона, Муза, дарує йому чарівний сувій. Нарешті, кав’ярня Сeмeнка – це місце 

зустрічі з Бoгом: «Я з Богом зустрівся зoром/ сидючи в кав’ярні з ним» (Прoмiння 

пoгрoз). 

Інші роботи з письменницької серії часто вражають сильною експресією, 

сміливими трансформаціями. Однак, такі геометричні новації майже не торкнулися 

Семенкового портрета. Жодного прояву гротеску (хіба що «апельсинова шкірка» 

неголеного обличчя, але ж вона підкреслює його мужність). Присутність Семенка у 

житті Петрицького дуже вагома наприкінці 1920-х років. Про це свідчать їхні 

постійні контакти, участь у полеміці, яку вела «Нова Генерація», де він був на боці 

поета, включно з містифікацією Семенкового «похорону», – ритуалу, у якому 

Петрицькому було доручене «посмертне слово». На кінець 1929 року уже закрито 

«Літературний ярмарок» М. Хвильового, так само, як і «УЖ» М. Йогансена. 

«Відходила відчайдушна пора «літературного молодецтва», хмільна пора «ярмарку 

мистецтв»<...>. Існувати поза організацією ставало зовсім неможливо: удари 

критики по літературних «одноосібниках» були занадто чутливі, та й видавництва 

фактично не приймали рукописів від «диких», неорганізованих письменників. Треба 

було або кидати літературу зовсім (дехто так і вчинив), або довести, що ти «свій», 

«союзник», «попутник», але не дай боже, – «ворог» [458, с.151]. У цей час 

літературні журнали стають понуро одноманітними і за оформленням, і за змістом. 

Письменницькі сили понівечено. Петрицький портретував літературний Харків 

приблизно з 1929-го по 1932 – рокові роки процесу над Союзом визволителів 

України та його наслідків. У цей час письменники практично починають зникати – 

спочатку зі сторінок видань. О. Гончар наводить страшні відомості про жорстокі 

тотальні винищення комуністичною владою українських літераторів: «якщо 1930 

року друкувалося 255 українських письменників, то після 1938 року з них 

залишилося лише 38. Де зникли 223? Яка страшна статистика!» [551, с.31]. Слід 

зазначити, що на початку 1930-х років поступово зменшуються і навіть зникають зі 

сторінок українських часописів нариси про мистецтво й окремих мистців, огляди 
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виставок. У «Всесвіті» 1932 року (№ 25, с.8) з’явилася розгромна стаття «Цього 

прагне робітничий глядач» із красномовним підписом «не-художник», де автор 

намагався залякати усе, що було ще живим і творчим. Замість творів мистців у 

публікації подаються їх карикатурні портрети: М.Бойчук, В.Єрмілов, Толкачев та ін. 

Сама стаття є злісною карикатурою на жанр мистецтвознавчого нарису. Починалося 

широкомасштабне шельмування мистців і починалося воно зі злої карикатури. 

Можна побачити певні паралелі цієї серії Петрицького з пізніми «селянами» 

Малевича, «простромленими безпредметністю» (Ж.-К.Маркаде) [227, с.26]. У сенсі 

подібного висвітлення портретна серія Петрицького показує людей у страдницьких 

позах, із заломленими руками, неприродно вивернутими. Пластика людського тіла 

красномовно свідчить про страждання (про це ж говорять і численні фотографії у 

журналах тих років, дарма що світлини передають, наприклад, танок). Страдницька 

пластика у Петрицького дещо притлумлюється у герметичних образах. Інколи 

людина виступає ніби під захиcтом книги (композиції наближаються до канонічних 

зображень з Біблією), її прикметно позначено супрематичним чотирикутником, як-

от у «Портреті Івана Дніпровського», або «Портреті Володимира Василька». 

1932 рік, коли Петрицький завершив і показав на виставці у Харкові свою 

портретну серію, вже позначився завершенням ідеологічного концепту стосовно 

авангарду. У всіх стратегічних журналах з питань літератури і мистецтва виходять, 

окрім суто ідейно-організаційних, статті, у яких зазвичай словами мистців 

відбувається засудження «хибного» художнього напрямку, який ще донедавна 

одностайно визнавався як, «лівий і революційний». Ось як Є.Холостенко трактує 

проблему експерименту з формою. «Зрозуміло, що всі ці «формально-технічні» 

настанови, настанови на «формальну якість», на об’єктивні і наукові підходи, на 

думку попереднього керівництва цього інституту [КХІ], різноманітні проблеми 

«кольору», «простору» тощо були зовсім не невтральні – це вияв класово-ворожої 

ідеології в ділянці образотворчого мистецтва..., і для цього були придатні і 

невтральні» натюрморти, і червоно-зелені натурниці, і інше» [206, с.204]. 
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Попри очевидний факт, що серія Петрицького, така багата на пластичні й 

смислові знахідки, є перлиною його мистецького здобутку, – художник, рятуючи 

своє життя і свободу, мав викреслити свої твори (а декотрі й знищити) майже 

відразу по їх створенню. Довгий час він навіть не згадував про них у своїх резюме. 

Тільки в автобіографії 1954 року Анатоль Петрицький представляє портретну серію, 

вказуючи в якості її замовника ЦК КПУ» [689]. Тільки 1968 року в Києві, на 

виставці, що ініціював Дмитро Горбачов (за допомогою дружини художника) в 

ДМУОМ експонувалося декілька портретів: І.Микитенка, І.Дніпровського, 

М.Семенка, В.Варецької, І.Смолича, С.Бутовського, Я.Савченка, І.Сенченка, 

П.Козицького, П.Усенка. Зусиллями українських вчених (Д.Горбачева, В.Рубан, 

Т.Руденко) на сьогоднішній день встановлено 58 зображень (враховуючи й фото з 

втрачених робіт) з портретної серії А.Петрицького(рис.4.517-518) . 

Полишаючи складний контекст часу, коли художнику доводилося вишукувати 

пояснення, іноді єдино можливе, (альтернативою була б втрата свободи) ініціативи 

портретування тих, хто до кінця 1930-х рр. був не тільки зарахований до категорії 

«ворогів народу», а й підлягав знищенню всякої пам’яті про себе та й найменшої 

згадки, – зазначимо, що ця портретна виставка Анатоля Петрицького стала однією з 

найважливіших подій художнього життя Харкова, суттєво збагативши скарбницю 

українського мистецтва. На малярському рівні цей корпус майстерних робіт дав 

сукупний портрет української інтелігенції на межі 1920-30-х років, відзначивши той 

поворот у соціально-культурному бутті країни Рад, що страхітливою примарою 

постав над Україною. 

4.4. Українська фотографія «конструктивістської доби» 

Нова конструктивістська фотографія зосереджується у Харковi, новому 

індустріальному центрі, столицi України. Відповiдаючи на проблеми оновлення, 

світлопис, також відобразив поляризацію між традиційними і модерними 

напрямками, що запанувала в мистецтвi. Так, фототовариство «Дaѓep» у Кивi, на 

чолi якого стояли Микола Петров і Микола Бoбиp, дотримується класичного 
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підходу, обоє поширили свою популярність у мистецькому колi своими 

тeopeтичними розвiдками, публікуючи свои пoгляди на фoтoгрaфi у перiодицi. 

Петров виховав двох визначних фотохудожникiв, як-от Михайло Болотов i Данило 

Демуцький. Iмпресіоністичне забарвлення фотографій Болотова і Демуцького 

немовби наповнює їх мелодійним звучанням. Натомість кубiстичну і 

кoнструктивістьку стилістику можна викремити в рoбoтах Демуцькoго, як-от в 

«Пoртреті Вадимa Меллера», або у знімку «Eкcпреciя» що екcпoнувaвся (і був 

нaгoрoджений) на виcтaвцi, влaштoваній московською інституцією ДАХН у 1924 

рoку (рис.4.519)[20, с.41]. 

У 1920-ті роки ці київські майстри становили ядро другої хвилі пікторіалізму в 

українському світлописі, себто вони на той час прагнули працювати в чітких рамках 

традиційних жанрів: портрета, натюрморту, пейзажу. Характерним є жіночий 

портрет роботи Болотова, що представляє дружину фотографа, – Ніну Мелітонівну, 

котра багато років працювала його асистенткою. Всі стадії фотопроцесів тут 

насичені артистичними рефлексіями, в результаті яких виникає глибокий художній 

образ жіночності. 

У ті часи, коли Харків став столицею, архітектори, художники, фотографи всі 

разом почали творити його новий імідж. Подібним завданням трансформації 

сприяло виокремлення фотографії та переваги її в якості виключно правдивого 

джерела інформації. Провінційність відступає –передусім в мистецтві і літературі – 

під пильною увагою «осучасненого» погляда на довкілля, урбаністична тема стає 

об'єктом першорядного значення (рис.4.521). Михайль Семенко у вірші «Місто» 

(1925) змальовує такий «асфальтовий» пейзаж «<...> Київ – Харків – Одеса / 

камінням сірих руїн / світять урочистою месою / в провалля / своїх / стін . / В димі – 

/ бруді – / поросі – / будинки стають нові – / як сади міста зросять – / не нашій / 

бачити/ голові. / Нам – сажа асфальтова в роті – / вапно- / цегли / ліси, – / славить 

метушливий ремонт / у рештованні – / переходових / часів» (Місто). 
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Оспівана М.Семенком поетика «пасів і шківів» відлунює в урбаністичних 

краєвидах, як-от приміром, у пейзажному циклі Івана Шульги, де постають знакові 

споруди: вокзал, поштамт, готель «Червоний», будинок Держпрому, які на той час 

стали візитівками міста. 

Демографічне перевантаження, викликане столичними перетвореннями 

Харкова, втілилася в фотографіях небаченою кількістю людей, що присутня на 

знімках. Вертикалі заводських труб, опори ЛЕП замінили вертикалі сакральні, на 

довгий час ставши ознаками сучасності й актуальності малярського полотна, 

графічної композиції або світлини. Автор фільмів «Людина з кіноапаратом» (1929), 

«Ентузіазм», «Симфонія Донбасу»(1930) Дзиґа Вертов закохано пише у своєму 

щоденнику про заводські труби і чорні газосховища в Запоріжжя [62, с.172]. 

Слід зазначити, що в цей час оптимістичних поглядів на розвиток цивілізації 

техніка не протиставлялася природі і мистецтву, навіть, навпаки, вона розглядалася 

в перспективі розширення можливостей людини як у царині мистецтва, так і в 

царині природи. Естетизації техніки найбільшою мірою відповідав Держпром – 

архітектурний гігант у стилі конструктивізму, «динамічний зсув» форми якого 

відповідно до легенди, символізує революційний гімн «Інтернаціонал» (нотний 

запис його мелодії). Серед фотографій цього часу вирізняються надзвичайні знімки 

Дана Сотника, А. Біденка з характерними для конструктивізму композиційними 

діагоналями, котрі показують Держпром у карколомних ракурсах (рис.4.523-524). 

Зафіксована тут оригінальність бачення підтримана футуристичною поезією, в дусі 

«Псалома залізу» П. Тичини. У своїх нaрисaх з теoрiї мистецтвa кінo (де побіжно 

розглядається і світлопис) Леoнiд Cкрипник виводить формyлy «cтoрчкoвoгo» 

рoзгoртaння композиції всупереч «пoзeмнoмy» як найближчий шлях до розуміння 

глядaчa [453, с.53]. Ракурсні фoтографії Фрeнкeля або Сoтникa створюють оптичні 

ілюзії, і невеличкий перекидний харківський місток біля Узвозу Пассіонарії 

виглядає таким самим індустріальним дивом (рис.4.527-528), як ферми заводського 

перекриття чи конструкції підйомного крану. Географія репортажних подорожей 
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Сотника з фотокамерою, яку він називає «всевидющим оком», є вражаюче 

широкою: Харків, Київ, Одеса, Ленінград, Мурманськ, Донбас та ін. Переваги в них 

безумовно віддаються сюжетам будівництва, авіації, залізниці, які відповідають 

пріоритетній темі індустріалізації (рис.4.529). Таке тематичне коло репрезентує 

Сотника як «сучасного художника». Подібним чином це поняття виноситься на 

шпальти «Нової Генерації», розкриваючись в перспективі здобуття «відповідних 

технічних знань» для успішної праці на виробництві, яка вважається вищим 

покликанням мистця: «Передніше, ніж іти працювати на виробництво, треба 

перевиховати себе, треба набути певні технічні знання» [575, с.51]. 

Конструктивістським смакам Д. Сотника, А. Плахтія, А. Біденка, В. 

Шкорбатова відповідають конструкції «металевої» міської культури, – залізобетон, 

скло. Цей «підбір матеріалів» визначає й характер предметів для фотограми – 

світлини, що створюється без фотоапарата. Тут слід обмовитися про винятковість 

«завдань справжньої документації», що забезпечувала ця техніка, здатна полишати 

«прекрасні, незрівнянні документи». І хоча автор останнього твердження, Л. 

Скрипник, додає, що ці «документи – умовні», однак з поля зору дослідників 

випадає той факт, що максимального наближення до абстрактного зображення в 

1920-ті роки досягали саме експериментами у фотограмі. 

До цієї техніки вдається В. Шкорбатов у серії, яку можна умовно залучити до 

натюрмортного жанру. Об'єктом фотографічних експериментів є повсякденні 

побутові предмети. Фотограми художників Баухауза також фокусуються на 

подібному антуражі. Утім, в цьому предметному ряді домінують металеві предмети 

(технічне або кухонне начиння з виразними «вушками», різні тертки, столове 

приладдя), а в пластичній мові – чіткі контури, правильні геометричні форми. 

Фотограми зі скляними предметами В. Шкорбатова (в одній – це грановані склянки, 

в іншій, ймовірно, ваза) апелюють до властивостей призми з її здатністю розкладати 

світло на фракції. Отже, лабораторна робота зі світлом виноситься в побут, а 

експерименти І. Ньютона – в кухонний натюрморт, де склянка не так посудина для 
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питва, як підручне втілення призми, ємність, призначена вловлювати й утримувати 

не воду, а світло (рис.530-532). 

Метаморфози скла, особливо вигадливі у фотографічних фрагментаціях, 

зачіпають увагу й у предметних композиціях М. Болотова. Це натюрморт із 

лабораторним інвентарем та «Аксолотль» (рис.4.539). В обох предмети зі скла 

розташовані на такій же скляній поверхні так, що неможливо скласти цілісної уяви 

про предметний світ, до якого вони належать, їхні масштаби й розміри. Знімок із 

аксолотлем, великою (як тритон) личинкою в акваріумі – вражає легким зсувом 

сприйняття реальності. Чимало цьому сприяє образ дивовижної істоти, що не стає 

дорослою. На знімку вгадується така собі метафора химерної невизначеності, що 

являє зворотний бік тріумфальної ходи соціальних перетворень бурхливої доби. 

Слід зазначити, що камерна фотографія Болотова взагалі не вписувалася в сучасне 

тло, де він був приречений на винятково маргінальне існування [626]. У той же час у 

магістральному напрямку мистецтва 1920-х років фотографія посідає провідне 

місце: в арсеналі художніх засобів вона поціновується як «науковий інструмент». 

Українські художники активно використовують цю техніку й прийоми (включаючи 

й принцип фотограми) у сфері прикладної графіки, особливо широко – в оформленні 

видань. Фотознімками рясніють не тільки обкладинки популярних часописів чи 

книжок, бачимо їх навіть на сторінках дитячої літератури або в упаковці платівок. 

Виразним прикладом є оформлення книги Д. Сотника й А. Полторацького «Герой 

нашого часу» (рис.532-536). Лермонтовський парафраз, що натякає на кавказьке 

спрямування подорожі, ілюстрований, фотограмами, де фігурують і «Демон», і 

«Тамара». На обкладинці книжки з’являється горний пейзаж, створений за 

допомогою фотографічного прийому «маскування»; використання негативного 

відбитку справляє враження майже ірреального сяйва. Цей прийом (як і маска) 

підтримує принцип фотограми, адже найчастіше подібні зображення (за рідкісним 

винятком їх контратипування) являли собою фотографічний негатив. Фантастичний 
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світловий ефект знімка, винесеного на обкладинку, збагачує його індустріальний 

зміст актуальною темою електрифікації (рис.4.531, 534). 

Такий підхід Дан Сотник використав в серії знімків Держпрому – 

найяскравішої будівлі знаного конструктивістського ансамблю Харкова. Фотографи 

висвітлюють машинізацію й гігієну житла, освітлення й вентиляцію, азбест і папір, 

просочений рідким склом, кам'яно-залізні плити, залізобетон і різноманітне 

застосування цементу. Дома з відкритими терасами-верандами й дахи-тераси 

протиставляються темним дворам і вузьким вікнам, відсутності сонця й світла, і 

особливо «мерзенним фабрикам з готичним фасадом». 

Яскрава світлова феєрія постає в іншій роботі Сотника, де упізнається 

будинок ВУЦВК з яскравою ілюмінацією (рис.4.535), що з’являється на сторінках 

«Нової генерації» (№ 2, 1928) . Роком пізніше там же публікуються «світлові 

ефекти» з фільму «Електрична ніч» знаного Євгена Деслава (кореспондента 

київського журналу «Кіно» в Парижі Євгена Слабченка (рис.539). Футуристи 

оспівують Дніпрельстан – як «eлeктpичнy мрію» [54, с.21]. Такою ж привабливістю 

для Сотника наділена споруда Київської кінофабрики, з гігантським павільйоном 

площею 3600 кв. м. [108, с.41]. 

Вибуховий ріст нової фотографії спостерігається в Україні нна межі 1920–30-х 

років, коли вона фундаментально розміщається на верхніх поверхах ієрархії 

мистецтва факту. Критерієм об'єктів, що обирають для зйомки, є їхня ідейна 

корисність. Умови ж, у яких фотографи зазвичай працювали, були далекими від 

представленого на знімках світу машин і гігієни. Так, під час зйомок у Донбасі «Дан 

Сотник, здобуваючи дозвіл на фотографування в місті, ледве не загинув у болоті, що 

стояло на площі, якби не хлопець-листоноша, що випадково проходив повз те місце, 

де Сотник тонув» [391, с.15-16], – розповідав письменник-футурист Ол. 

Полторацький, що також приймав участь у донбаській експедиції «Нової генерації». 
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Дан Сотник, який завідував редакцією й художнім оформленням «Нової 

Генерації», журналу українських конструктивістів, друкуючи на шпальтах журналу 

свої настановчі статті, де виборює «нову фотографічну думку» як інструмент для 

спрямування світлопису «на правильний шлях». У конструктивістській фотографії 

Дана Сотника немає місця звичайному краєвиду, він вилучається з обігу. Тому він 

закликає «виключити всі так звані “художні процеси”» [391, с.48-50]. Утім те, що ми 

бачимо на фотографіях Сотника, Скрипника, Шкорбатова найменше схоже на так 

називану «пряму фотографію». Використовуючи фрагмент, частину замість цілого, 

фактично вони впроваджують у світлину один із універсальних тропів: метонімію. 

Відбуваються суттєві зміни у портретному жанрі. У жіночих портретах 

представників київського «Дагера» – М. Петрова й Д. Демуцького знаходимо 

впливи Ар деко (рис.4.540-541). Влада стилю позначилася й на тих, хто стояв на 

твердій платформі конструктивізму. Цьому «чимало сприяв приклад закордонних 

кінопромисловців, що постачали кожну фільму... рекламною сюїтою плакатів, що 

крикливо розповідають про її зміст [282, с.205-206]», додамо, – переважно в 

стилістиці ар-деко. Певними гранями звернені до його типажу жіночі образи (з їх 

глибокими тінями навколо очей) ідеолога конструктивістської фотографії Л. 

Скрипника (рис4.542). Водночас тут можна констатувати й присутність певного 

герметизму, що є характерною ознакою портретного жанру наприкінці й920-х. 

Портретну галерею поповнюють світлини талановитої фотографіні Дії Гай. Ім'я 

«Дiя» і прізвище «Гай» Клавдія Олександрівна Морозова (1904-1987) взяла в 1920-х 

роках. Вона створювала портрети представників блискучої української культури, 

зокрема, поетів Григорія Епіка й Володимира Сосюри (1924), залишивши багату 

автопортретну спадщину (рис.543). 

У серії портретів Дана Сотника в «Новій Генерації, що ілюструють матеріали, 

присвячені з'їзду ВУСПП, постають портрети відомих письменників і критиків 

(І.Микитенко, І.Кириленко, В.Коряк та ін.) в майже кубофутуристичній 

інтерпретації, – компромісно названі дружніми шаржами. (рис.544-546). Імениті 
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герої були на момент зйомки об’єктом зацікавлення для головного редактора «Нової 

Генерації» Михайля Семенка (насамперед, з огляду на їхні кон'юнктурні позицій. 

Утім, пластичні прийоми просторової деформації, які використовує Сотник у цих 

портретах, слід зарахувати до кубістичних. Кубістичні експерименти в 1920-ті роки 

здійснював у фотографії О. Родченко (портрети О. Шевченка чи В. Степанової, 1924 

р.) або раніше А. Кобурн (портрет Езри Паунда й інші «вортографії» 1916-17 років, 

створені в колі англійських кубістів). У лоні фотографічної традиції вони значною 

мірою підготовлені широко відомим технічним експериментом хронофотографії Е. 

Мейбриджа. Утім, в авангардному русі, до якого долучилася й фотографія, ці 

прийоми набули нового художнього значення. 

Експеримент у мистецтві нерідко відшукує місце в ареалі комічного. Так, 

низка портретів, виконаних у кубофутуристичній стилістиці Олександра Довженка, 

Анатоля Петрицького, Дана Сотника – супроводжується позначкою «шарж». 

Працюючи в журналі «Червоний перець», Довженко успішно вправлявся у 

карикатурі. Водночас впізнаємо тут елемент гротеску, що був заанґажований у 

нових художніх напрямках, себто – експресіонізмі, фовізмі й кубізмі. Деформацій 

зазнають риси обличчя, постать людини. Ознаки статі і віку викреслюються, вони 

слугують неодмінним ресурсом гротеску, сприяють окарикатуренню зовнішності. 

Наприкінці 1920-х років українська фотографія поповнюється фаховими 

художниками. Прибігають вони до фотомонтажу, як це робить один з 

родоначальників конструктивізму Єрмілов, чи, як Косарев звертаються до прямої 

фотографії. Всепоглинаючий інтерес останнього в 1929 році до кінематографа та 

світлопису, що увінчували ієрархічну піраміду тої доби, яка визначила всі предмети 

матеріалом для світлопису, а засoбaми кінoмиcтецтвa не мoжнa виклacти хібa щo 

«теoрію пaрoвих кaзaнів чи aнaлізи безкінечнo мaлиx» [453, с.17-15]. За 

повідомленням дочки Косарева, в цей рік, позначений участю художника (як 

асистента кінооператора Д. Демуцького) в зйомках «Землі» О. Довженка, він майже 

не займався живописом. Досвід, набутий художником у творчій майстерні Довженка 
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– Демуцького, мав виняткове значення в його творчості. У репортажах Косарева такі 

знайомі кадри з фільму «Земля» дуже часто з'являються невпізнанними. Вони 

обрамлені іншою сценою, підкріпленою реальними деталями іншого локусу: це 

кінознімальна площадка. На відміну від кадрів кінострічки героями світлин 

Косарева стають не Василь або Хома, а кіногрупа на чолі з Довженком. Створенню 

Косаревим у 1935 році сценографії до «Сорочинського ярмарку» колоритний цикл 

світлин (1929) цього знаменитого ярмарку під Полтавою, що його Косарев знімав у 

рік «великого переламу» з його «колективізацією» (рис.4.548). У фотозйомці 

відчуваються наміри зафіксувати гідні візуальні паралелі до гоголівських образів, 

що виникають наче мимохідь. Використовував він фотографію, як і його товариш 

Василь Єрмілов, і в колажі, зокрема в фотоплакаті (серед яких «Ленін та 

електрифікація»), експонованому на виставці 1927 року «Художник сьогодні». 

У цей період Єрмілов розділяє з Косаревим інтерес до фотографії, 

використовуючи її (найчастіше за монтажним принципом) в книжкових ілюстраціях. 

З-поміж них видані харківськими видавництвами: «Поїзди підуть на Париж» Гро 

Вокара, «Ні п’яді» М. Шеремета, «До Арктики через тропіки» (рис.5.549) 

М.Трублаїні, «Чорнозем» О. Демчука, «Береги дванадцяти вод» О. Мар’ямова тощо. 

Цікавим прикладом використання світлини у колажі конструктивістського зразка є 

його двочастинна композиція Єрмілова «На пляжі» (рис.4.404). В обидві частини 

вмонтовано одну й та саму світлину: жінки на пляжі. Водночас твір містить в собі 

абстрактну репрезентацію часу, зо знаходить предметну асоціацію з циферблатом 

годинника (ранком і ввечері). Фотографія, що за визначенням виступає чинником 

максимальної конкретики, ілюструє тут закони кіномонтажу, коли той самий кадр, 

залишаючись незмінним, у різних контекстах знаходить інші змістовні й емоційні 

якості. Ймовірно, цей приклад демонструє перемогу художньої сугестії над 

світлописом у власному експерименті Єрмілова. На відміну від О. Родченка, який 

1921 року остаточно полишив малярство заради фотографії, звертання Єрмілова й 

Косарева до світлопису було епізодичним у їх творчих біографіях. 
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Протягом довоєнних десятиліть композиція світлин поступово змінюється в 

напрямі зменшення динаміки, зникнення діагональних кадрів. Серед найвиразніших 

знімків цього часу – анонімна робота, що зображує центральну площу імені 

Ф.Дзержинського ще столичного тоді Харкова за вранішнім прибиранням. Комічно 

синхронізований рух двірників контрастує з ідеологічним навантаженням, 

притаманним цій зоні міста; іронічна гіпербола розгортається у знімку довкола такої 

анахронічної «техніки», як мітла (рис.4.550). 

Динаміка конструктивістської спрямованості в майбутнє змінюється в 1930-ті 

роки в українській фотографії оповідальною неквапливістю, ракурсність – 

класичною точкою зйомки [350] 25. До того ж типова для 1920-х років зйомка з 

високої точки зору, яка давала незвичайні ракурси, стає проблематичною через 

діючі заборони на таку зйомку. Журнал «Сoветскoе фoтo» в 1930-ті роки публікує 

все більш урочисті портрети вождя і його поплічників, поруч із якими право на 

публікацію мають хіба що знімки зворотнього боку Мiсяця (як-от №1, 1937).  

Висновки до розділу 

Розкривається значення зрілого авангарду в мистецтві Харкова періоду 1919–

1930 років, що скріплює в нову єдність, мистецькі школи України. В художньому 

середовищі Харкова активно генерується напрямок конструктивізму, що стає 

основним агентом об’єднуючої стилістики. Показано, що засновником української 

гілки конструктивізму виступає В.Єрмілов, котрий у циклі «експериментальних 

робіт» репрезентує індивідуальний шлях від кубізму до конструктивізму. 

Відштовхуючись в своїх роботах від кубістів і дада, з їх маніфестацією архаїки, він 

витягує її з української обрядової семантики. Художник ревізує традиційну систему 

жанрів, створюючи конструктивістський «пейзаж», «портрет», «натюрморт», 

«історичну картину». Єрмілов генерує серію проектів, що розвивають 

презентативність конструктивістського ансамблю головної площі міста з 

Держпромом. 
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Розкрито, що у 1920-ті рр. харківське художнє коло поповнюють М. Семенко і 

Л. Курбас, А. Петрицький і О. Довженко. Співпраця з ВУФКУ, як і остаточне 

навернення Довженка до кінематографії відбувалося в контексті столичного 

Харкова, де сформувався зв'язок з тими, хто склав кістяк творчої групи 

(М. Йогансен, В.Г. Кричевський, В.В. Кричевський, Б. Косарев). Виокремлено 

межовий статус 1929 р. в художній культурі України, як позначений певними 

зсувами. Зокрема, виникає всепоглинаючий інтерес до світлопису й кіно, – двох 

мистецтв, котрі сягнули вищих щаблів художньої ієрархії того часу. Фоторепортаж 

Косарева, який долучився до зйомок О. Довженкової «Землі» мав виразні наслідки у 

подальшому розвитку художньої мови. Його аналіз, ідентифікація часу й місця 

подій, найвизначніших постатей тодішньої мистецької сцени, що фігурують на 

знімальному майданчику розкриває інтертекстуальні зв’язки, що пронизують 

українську культуру 1920-х рр. і відбилися на кінострічці, визнаної на всесвітньому 

рівні. Пошуки культурного героя висувають особливе завдання перед портретним 

жанром, як і тенденція літературоцентризму, яку мистці підтримують в живописі і 

графіці на рівні чисельних «письменницьких» серій. З-поміж них унікальний 

пам’ятник тогочасної творчої еліти України створює А. Петрицький. Мета-аналіз 

серії розкриває її як адитивну форму, де особливої ваги набуває «Портрет 

М. Семенка», що відцентровує портретний корпус. Множення «відхилень», 

потаємних знаків мови тіла розкривається як спосіб протистояння ідеологічній 

системі. Проблеми тематичного оновлення української фотографії в 1920-ті рр. 

співвідносяться з періодом розвитку Харкова як нового індустріального центру, 

конструктивістської столиці України.  
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V. ХАРКІВСЬКИЙ АВАНГАРД ПІСЛЯ 1930-х РОКІВ 

 

5.1. Конструктивізм в умовах поширення «сталінського» ампіру» 

Розгром художнього авангарду і національного руху давав себе знати в усіх 

сферах культурного життя України 1930-х років. Напрочуд гостро складалася 

ситуація в екс-столиці Харкові. Розквітлий тут авангардний рух починає згортатися 

особливо інтенсивно з 1934 року після перенесення столиці до Києва. Каральні 

санкції, пов'язані з політикою стирання в пам'яті Українського відродження, міцно 

пов'язаного з Харковом, найяскравіше проявилися в трансформаціях, яким була 

піддана будівля уряду. Весь величезний архітектурний комплекс, який займав 

ВУЦВК у Харкові (був побудований в ХІХ столітті на кошти дворян), був відданий 

під дитячий заклад (рис.5.551). Метаморфоза, що відбулася з Будинком уряду 

Першої столиці, перетвореним на «палац піонерів» дуже симптоматична. Така 

політика на довгі роки визначила долю модерністів в Радянській імперії, 

оголошуючи їх аутсайдерами, надаючи в якості альтернативи обмежену сферу 

дитячої культури. Дитячі гуртки стали долею і для багатьох художників, які 

втратили можливість виходу в легітимну сферу. У новоявленому Палаці піонерів 

Харкова знайшов несподіване продовження експеримент з фотографією Бориса 

Косарева. Він був запрошений консультантом для обладнання фотолабораторії. Тут 

Косарев здійснив свої експерименти з кінетичним світловим мистецтвом, створивши 

«Кімнату світла» або «Колораму». Так з'явилися креслення кімнати-«вази», в основу 

архітектури якої була покладена «шкаралупа яйця» Леонардо да Вінчі. Проект 

зажадав спеціальної конструкції для реалізації техніки «напливів». У цьому 

Косареву стався у нагоді досвід, почерпнутий їм на зйомках Довженкової «Землі» на 

Київській кінофабриці. Так школярі отримали кімнату «світлових атракціонів». Це 

було переміщення експериментів з абстрактним мистецтвом світла в сферу дитячої 

розваги. (Утім, з-поміж його глядачів були й майбутні художники). 
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Тут же знайшов застосування своїм творчим силам видатний український 

конструктивіст Василь Єрмілов, звільнений з Харківського художнього інституту. 

Попри скандальні події, пов’язані з виданням В. Поліщука «Авангард», Єрмілов 

отримав мистецьку роботу, яка мала подвійне значення. Це замовлення мало 

відверто прикладний характер. З іншого боку, це було державне замовлення, яке 

було сформоване у контексті постстоличних амбіцій. І Єрмілов вклав у його 

реалізацію потенціал, сформований у 1920-ті роки. Тож видається унікальним 

фактом те, що попри усі загрозливі події, що насунули на художній авангард 

Харкова протягом першої половини 1930-х років, цей період у творчості Єрмілова 

великою мірою визначає робота над масштабним проектом, що став торуванням 

шляхів дизайну в регіоні. Збереглися ескізи мистця, виконані в дусі ідей 

конструктивізму, супрематизму й неопластицизму. 

Передусім звернімо увагу на унікальність цього архітектурного пам'ятника, 

що незмінно посідав центральне місце в культурному житті Харкова. Будинок для 

зборів місцевої знаті почав зводитися її коштом у 1814 році (архітектор Є. Васильєв, 

за участю В. Лобачевского). Тут влаштовували бали, маскаради й благодійні базари. 

На Масляну 1852 р. «був накритий стіл на 156 кувертів, а ввечері в кадрилях і 

мазурках брали участь 80 пар разом» [212, с.222-223]. У цих залах демонструвалися 

пересувні виставки, відбувалися концерти, найбільш пам'ятний – за участю 

П.Чайковського (1893). Під час Першої світової війни тут розташовувався лазарет. А 

24 грудня 1917 р. в колишньому Дворянському зібранні відкрився I Всеукраїнський 

з'їзд Рад, котрий 25 грудня проголосив: Україна ввійшла до федерації як частина 

Радянської Росії. У 1920-х рр. історична споруда була реконструйована (архітектор 

О. Линецький), і в ній облаштувався ВУЦВК (рис.5.552) Набувши симетрії (за 

рахунок приєднання сусідніх будівель), будинок, оснащений відповідною 

символікою, значною мірою змінив свій вигляд. 

Повне уявлення про цей період дає знімок 1927 р. з архіву Косарева, на якому 

ВУЦВК прикрашає яскрава світлокомпозиція «10 років влади Рад» (5.557). Косарев, 
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зокрема, міг бути автором такої світлової реклами. У цей же час Єрмілов прикрасив 

другу столичну площу (що стала видатним конструктивістським ансамблем) 

монументальною трибуною-рекламою, виконаною в дусі ідей супрематизму й 

неопластицизму. Для неї ж він створюватиме в 1960-ті рр. свій 

постконструктивістський проект. Таким чином, для дослідження українського 

конструктивізму слід взяти до уваги, що Єрмілов не тільки розпочинає, а й завершує 

цей напрям на теренах Східної України. 

Після від'їзду уряду до Києва весь величезний архітектурний комплекс, що 

займав ВУЦВК у Харкові, віддали для створення першого в країні Палацу піонерів. 

Розгортання ідеологічної пропаганди в масштабах всієї країни інспірувало 

відповідну топонімічну революцію. Всюди починають «віддавати дітям» видатні 

пам'ятки архітектури. Долю Харківського будинку Дворянського зібрання 

повторили: Воронцовський палац – в Одесі, Анічков – у Ленінграді, Будинок 

Чорноголових – у Таллінні, особняк Наумова – у Самарі тощо. Соціокультурні 

перетворення середини 1930-х рр. мали свої особливості. Передусім помітний відхід 

від авангардних позицій попереднього періоду. Зниження статусу Харкова 

простежується і в архітектурній політиці. У низці ідеологічних реформ в Україні 

перетворення урядового будинку на «місце дозвілля» для піонерів та жовтенят було 

занепадом цінностей високої культури. Палац колишнього Дворянського зібрання, 

де раніше виставлялися твори професійного мистецтва, невпізнанно змінився. 

Відтепер це – фабрика виховання «свідомих будівничих комунізму». Цю споруду, 

що порівняно менше постраждала в роки війни, так і не відновили уповні. Може, це 

теж згідно з планом демонтажу харківського авангарду в українській історії ХХ 

століття, як і проекту «українізації» в цілому. 

В офіційній пресі повідомлення про перебудову гігантського урядового 

комплексу в Харкові супроводжувалося тріумфальними реляціями стосовно 

невсипущої турботи уряду про радянських дітей – «єдиного привілейованого класу в 

СРСР». Утім негативний аспект події приховано за захопленими описами 
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екзотичного зимового саду й кімнати казок, лялькового театру й клубу юних 

полярників. Авжеж, «для голоти харківських слобідок це було справжнім дивом: 

мармурові колони, зимовий сад, ляльковий театр, 11 залів, 150 лабораторій – це було 

ціле дитяче місто. Слово «перший» і «вперше» стають його найважливішими 

супутниками. Перша дитяча школа фехтування, перший дитячий симфонічний 

оркестр, і нарешті перша в країні новорічна ялинка, що запалила свої вогні 31 

грудня 1935 р.» [381]. Додамо, що тут працювала власна дитяча електростанція, 

друкарня і навіть своя дитяча пожежна команда. 

Безумовно, серед ентузіастів Палацу були видатні й енергійні люди, як-от 

мандрівник-полярник М. Трублаїні, педагог і театрал П. Слонім, що прожив понад 

100 років, і Б. Косарев, що дожив до 97. До списку подвижників українського 

Ренесансу, що доклали колосальних зусиль до здійснення проекту, можна 

зарахувати і Василя Єрмілова. Він був неймовірно захоплений проектом як мистець, 

здійснював загальне керівництво перебудови інтер'єрів палацу, і це уповні збігалося 

з конструкторським ухилом його творчості того періоду (рис.5.555-558). Відповідно 

до генерального задуму, все виробниче майбутнє «будівничих комунізму» 

розподілялося за трьома напрямками відповідно до трьох основних обширів Палацу. 

Творчий контингент (образотворчий, музичний, теа- і фото гуртки) було 

розташовано у лівому крилі. Окрасою центрального корпусу був зимовий сад із 

пальмами, акваріумом і фонтаном, над яким височів скляний купол. На другому 

пoверсі розташувалися юні техники (зaлізничники, aвіaмоделісти). Праве крило 

належалo юним нaтурaлістaм. Не маємо відомостей щодо проектування Єрміловим 

«виробничого oдягу», але залізничникам – видавалися сині хaлaти, зелені – юним 

натуралістмі т.д.) і підганялися за розміром» [82]. 

Повідомляючи, зі слів Єрмілова, історію цієї реконструкції, З. Фoгель робить 

основний акцент на гідному забезпеченні потреб, що здивувало знаменитого 

художника Ф. Мазереля, який відвідав Палац. «Бракувало фарб <…>.Робили так: 

спочатку перекривали поверхню білилом, а потім робили підфарбовування із 
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флаконів – техніка проста й ефективна, котрої Єрмілова навчив ще Тракал. 

Художнику дорікали: перетворив Палац на ярмарок!» [524, с.35]. Фогель особливо 

виділяв кілька інтер'єрів, оформлених Єрміловим. Це, насамперед, лабораторія 

іграшки з вбудованими шафами (для приладів та іграшок), в якій критик відзначив 

вдале поєднання ігрового та виробничого принципів (рис.5.560). У докладному 

описі постає лабораторія залізничного транспорту, що складалася із двох кімнат 

(рис.5.559, 565). Перша – з макетом залізничного мосту, телеграфним апаратом, 

стендом із деталями й верстатами; друга – уподібнена вагону з фотопейзажами у 

«вікнах», розділених справжніми «вагонними» фіранками) [524, с.36]. Водночас 

Єрмілов додавав просторові видовищності «ярмарку», як це було в оформлених ним 

агіт-пропівських вагонах, що асоціювалися з «весільною скринею». 

Кінохроніка 1930-х рр. демонструє простір харківського Палацу пioнeрiв 

всуціль начинений технікою малого й великого формату. Всюди рух: «алеями» 

екзотичного зимового саду їздять на дво- і триколісних велосипедах піонери й 

жовтенята; малі рученята жваво полірують модель автомобіля. Сильне враження 

справляє лабораторія трамвайного тресту, де піонер-вагоновод за тренажерним 

стендом (що імітує керування трамваєм) «рухається» вулицями міста. На інших 

кадрах, майже в дусі кінострічок Дзиги Вертова, діяльні піонери невимушено 

справляються зі складною технікою (рис.5.562-563). У нарисі Фогеля стильова 

характеристика єрміловського витвору начебто відсунута на маргінеси. Тоді як 

абсолютно очевидно, що цей проект засвідчив зіткнення концепцій 

конструктивізму, а також неопластицизму (в цьому руслі так само продовжував 

мислити Єрмілов аж до кінця 1960-х рр., як показує листування з його учнем 

В.Платоновим [511, с.299]), із помпезними запитами «нового ампіру», що 

народжувався в 1930-ті рр. У цьому переконує зіставлення ескізів та світлин 

Єрмілова, вoчевидь зроблених за його участі, – з ескізами архітектора О.Лінецькoго. 

Артбук, який Єрмілoв уклав із світлин (ЦДАМЛМУ), що їх він ствoрив за 

допомогою фотографа Євгенія Бризгаліна [237], репрезентує цей проект як 
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уречевлений технoгенний прoстір, що дуже нагадує середoвище майстерень 

Бавгауза, відoмих з тoгoчасних видань. (рис.5.558,567). Табурети, в яких можна 

регулювати висоту сидіння, «трубчасті» меблі, ідеї «обтічної» форми, колір в 

архітектурi – це, безсумнівно, теми Бавгауза й групи De Stijl [361]. У той час, коли 

ця славетна інституція фактично припинила своє існування, її загальні концепції і 

різноманітні ідеї продовжували бурхливо розвиватися й поширюватися в усьому 

світі. І, як ми бачимо, вони вигадливо проростали навіть у контексті прогресуючої 

«сталінської готики» радянських обширів. Проект Єрмілова – напевно останній 

масштабний український проект цього напрямку. Феноменальне колірне 

аранжування поєднує мову авангардної архітектури й народного мистецтва. 

На світлинах з єрміловського артбуку зі ЦДАМЛМУ присутній він сам, 

демонструючи втілені задуми. Ось художник – в інтер'єрі читальні, стоїть, 

спираючись на заокруглену бібліотечну стійку. Її форма гармоніює з кріслами, які 

видніються на фото одного з холів. Зазначимо, що незвичайна напівциліндрична 

форма цих крiсел (рис.5.561) вiдповідаєзагальнiй тенденції «округлення кутів» в 

інтер'єрі Палацу піонерів. Згідно з офіційною версією адміністрації, це мало знизити 

дитячий травматизм. Але тут вгадуються й інші мотивації. Адже, вочевидь, витоки 

художньо-пластичних архітектурних пошуків 1920-х, – це експерименти із 

просторовими конфiгураціями архітектурних об'єктів. Такі ідеї надихали Єрмілова і 

протягом наступного десятиліття. У подвійному автопортреті В.Єрмiлова з 

Є.Бризгаліним в інтер'єрі Палацу пiонерiв своєрідно відтворено 

концепцiюобтiчностi-заокругленостi. Світлина вражає експресiєю авангардного 

рішення (рис.5.564). У центрі – художник у відблиску хромованої фари, – разом із 

фотографом, що натискає спусковий затворний тросик. Простір кімнати (попереду й 

позаду них), вочевидь, – виробнича лабораторія одного із транспортних «трестів». 

Півсфера фари, що охоплює ширше, ніж людське око, навколишній простір, 

створює експресивний ефект лінійної перспективи. Цей знімок дуже нагадує низку 

світлин в одній з Bauhausbücher бібліотеки Єрмілова. З тією різницею, що в знімках 
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Георга Мухи (рис.5.566) використані опуклі дзеркала (вони відбивають частину 

столу й деталі інтер'єру, що потрапили у кут охоплення). Вигадливі фотографічні 

прийоми обох знімків засвідчують потяг до технічних нововведень. Не виключено, 

що авторів знімка надихала серiясвiтлин із згадуваного альбому фотографії 

Бавгауза, укладеного Л.Мохой-Надєм. Ефект дзеркальних опуклих поверхонь 

використовувався здавна – іще із часів Яна ван-Ейка. Світлина ж, зроблена у 

Харківському палаці піонерів дихає апологією техніки, адже в її створенні бере 

участь машина, – зображення пропущене через хромовану велосипедну фару. 

5.2. Харківський авангард в період посилення тоталітаризму 

Українське мистецтво 1930-х – 1950-х років розвивається у дедалі більшому 

відриві від європейських напрямів. Тоталітарний режим із його фальсифікованим 

історизмом, викривленими ідеологічними критеріями створює штучно 

відмежований клімат у мистецтві, з якого рішуче вилучаються будь-які натяки про 

зв’язки з модерною добою, її пошуки та експериментальний досвід. Художники 

українського авангарду, як-от В. Єрмілов, А. Петрицький, Б.Косарев, О. Хвостенко-

Хвостов, що перебували на передових позиціях у художньому колі Харкова 1920-х 

років, знаходили свої «коди» й ключі до вічних, позачасових істин у мистецтві. Але 

змушені були приховати їх до сприятливої пори. Вони піднялися до абстрактних 

рівнів осмислення дійсності в своїй творчості, осягнувши й фундаментальні 

структури реальності, глибоко приховані під її поверхнею. Утім, з початком наступу 

на авангард, відступаючи під навалою оскаженілої критики, представники цього 

напрямку полишають свої унікальні художні експерименти на довгий час, 

відшукуючи хоч якісь ніші в мистецтві. Для декотрих то була діяльність, пов’язана з 

театральним мистецтвом,видавничою справою, скажімо, ілюстрування дитячих 

книжок, де можна було дати волю уяві й фантазії. 

Для Єрмілова своєрідним прихистком, нішею стала його домівка, себто його 

розписана у кубофутуристичному стилі 1920-х років мансарда. Її обстановка давала 

йому відчуття піднесеності над дійсністю. Такою ж рятівною для нього була рідна 
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природа. Прогулянки – близькі і далекі (уздовж річки), піші походи – до Красної 

Поляни або, пізніше – до П’ятихаток, де художник любив писати етюди. Коли після 

його цькування й вигнання, тотальних обвинувачень, у 1950-ті роки він 

повертається до традиції, основним жанром його самовираження на довгі роки стає 

пейзаж. 

Педагогічну нішу обрали Борис Косарев і Григорій Бондаренко, але при цьому 

вони змушені були ретельно приховувати все, що пов’язувало їх з авангардом. 

Загалом, педагогічна модель поставангардного існування була переобтяжена 

усілякими обмеженнями. Предмети, що їх викладали художники з 

«формалістичним» минулим, не мали першорядної ролі, а самі викладачі 

посілимаргінеси в академічній системі художньої освіти. Можна сказати, що в 

Харкові (на відміну від Києва) час панування аванґардної еліти з-поміж 

професорсько-викладацького складу художнього вишу був досить короткий, – 

усього кілька років. На тоді Єрмілов, Хвостенко-Хвостов, Падалка були лідерами в 

цьому художньому закладі. Дуже промовисті щодо цього фотознімки, зроблені на 

злеті цієї доби в Художньому технікумі або на виїзній виставці. На фотографіях ми 

бачимо Єрмілова з Хвостенком-Хвостовим, або ще утрьох – із Падалкою. Знімки 

нагадують епатажні бавгаузівські авторепрезентації, з їх дадаїстським контекстом. 

Такою є сповнена гумору світлина (рис.5.572), зpoбленa під чaс виїзнoї вистaвки дo 

poзтaшованої в лiсi вiйськoвoї чаcтини (1932). Троє художників – Єрмілов, 

Хвостенко-Хвостов і Падалка («надзвичайно веселої вдачі, товариський і добрий» 

[197, с.31]) ніби утворюють своєрідний жартівливий ребус, де відчувається відгомін 

дадаїстського поводження з класикою (себто іще не перервані зв’язки з Бавгаузом). 

У руках Єрмілова – дві боксерські груші, в Падалки – карти, Хвостов розтягує 

гармоніку – створюють алюзію на повчальний жанр на тему «гріхів і чеснот». У 

1937 році було заарештовано і розстріляно як «ворога народу» – Падалку. Пізніше, 

наприкінці 1940-х, тягар вироку «безродним космополітам» розділив із творчою 
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елітою і Єрмілов. «Грішників», яких вони так безтурботно зіграли в «живій 

картині», піддали суворому остракізму відповідно до законів радянської моралі. 

Ідеологічний контекст, що породив коннотаційні смисли слова 

«космополітизм», був безжалісним до тих, хто підпадав під його юрисдикцію. Це 

був грандіознийпресинг. У 1989 році Г. Косиков зазначав: «Люди, вирослі в 60-70-і 

рр. нашого століття, знаючи словникове значення слова «космополітизм», вже не 

усвідомлюють тієї загрози, яка походила від нього в кінці 1940-х» [188, с.22]. 

Сприймаючи з певної історичної дистанції весь той художній матеріал, що 

репрезентує увесь період у мистецтві Харкова кінця 1930-50-х років (рис.5.571, 573-

574, 580-581), і піддаючи аналізу його формальні аспекти й особливості 

стратегічних підходів, не можемо не оцінювати його як історичний феномен. Слід 

взяти до уваги й те, як щільно була пов’язана з мистецтвом – ідеологія доби (як-от: 

фашизм і ленінізм), отже історизувати цей зв'язок і те, як саме він впливав на 

мистецькі процеси.Безперечно, залежність мистецтва від примусових змістовних 

наповнень впливала на художню культуру загалом і розвиток усіх видів і жанрів 

мистецтва. Картина світу, що постає в українській художній культурі 1930-х років, 

демонструє розгортання змін, які торкнулися у першу чергу сюжетно-тематичної 

картини. Цей жанровий різновид стає центральною лабораторією щодо імітації 

реальності з її штучним оптимізмом. «Створення тематичної картини, – вказувалося 

у партійній критиці, – завдання ... настільки ж відповідальне, як і різнобічне, 

передбачає наявність у радянських художників широкого погляду на життя, 

партійної оцінки його явищ». Саме тематична картина протягом цього періоду була 

у фокусі запеклої боротьби «з імперіалістичними тенденціями, з абстракціонізмом, 

зі всілякими проявами буржуазної ідеології» [89, с.17]4. 

Отже у 1930-ті роки навіть пейзаж відображає зміни, що позначилися на тій 

«картині світу», яку демонструє тогочасна художня культура. Навіть краєвид 

демонструє поступове «замороження» темпоритму. Порівняння пристрасних образів 

Івана Іванова («Бій на суші і на морі» тощо) з творами Івана Шульги 1930-х років 
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показове. І хоча тематика поступу технічного прогресу продовжує домінувати у 

роботах, де вже відчуваються нові реалії міського життя, немислимі без трамваїв і 

авто, мистецька оповідь про ці новації стає спокійною, констатуючою. Позаяк 

насичення міських краєвидів різноманітною технікою залишається ознакою жанру й 

у 1930-ті роки, таким постає й промисловий Харків у відомому циклі робіт Івана 

Шульги 1933 року, що незабаром були видані у серії листівок. «Вокзал Південних 

залізниць», «Держпром», «Поштамт», «Готель “Червоний”» (рис.5.582-586). В 

цілому ж оповідний тон цих краєвидів суттєво відрізняється від згадуваних образів 

І. Іванова, або київського мистця О. Богомазова 1920-х років. Ця оповідальність 

мала слідувати стандартам, встановленим об’єднаннямАХЧУ. Однак на відміну від 

робіт, що продукували її представники у 1920-ті роки, можна відзначити певні зміни 

у перспективі сюжетно-тематичної картини 1930-50-х років, що стала головним 

ідеологічним рупором сталінської доби в художній культурі. 

Для українського образотворчого мистецтва настає пора консервації певного 

типу схем і моделей, його вільний розвиток припиняється. Рідко трапляються в 

тридцяті роки і композиції з високої точки зору, яка в 20-ті слугувала метафорою 

«збагачення змісту життя» (за Л. Скрипником) [453, с.14]). Серед них можна назвати 

хіба що пейзажі А.Петрицького. «Парк у Харкові» (1935), зроблений в парадигмі 

віталізму, виробленій ним у 20-ті (рис.5.581), де, за Д. Горбачовим, ще вчувається 

гоголівський «грім українського солов’я» [100, с.84]. Еволюція пейзажів 

Петрицького у 30-ті роки найбільшою мірою показує характер змін, які визначають 

опозиції дня і ночі. «Харків уночі» 1934 року також є «горнім» пейзажем 

(рис.5.574), але пронизлива кольорова гама і живописний малюнок цього ноктюрну 

кардинально відрізняються від вітальних краєвидів 20-х років. Він наче виражає 

тривожний погляд на нічну вулицю, зі звичними в ці часи чатуваннями «воронка», 

що примарою виникає на дорозі. Такою ж сугестією позначений і краєвид «Площа 

Ф. Дзержинського» із серії автолітографій О. Довгаля 1936 р. (рис.5.585,587). «Зовні 

нічим не примітні, вони, проте, несуть у собі такий заряд негативної, страшної 
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енергетики, що стає моторошно» [251, с.2]. Дещиця сюрреалізму цієї низки 

краєвидів Довгаля, окрім гнітючого мороку, який висить над «сірим містом», 

полягає у тому, що їх подано з висоти пташиного польоту. У них наче закарбовано 

відчай душі, що навіть злітаючи над жорстокою реальністю, не знаходить розради і 

спокою. 

Відтак, відходив у минуле період, коли не тільки ті художники або 

письменники, що жили в Парижі, відчували себе «громадянами світу», а й мешканці 

значно віддаленого від всесвітніх мистецьких центрів Харкова почували себе у 

нерозривному зв’язку з ними, отримуючи постійно через налагоджені канали 

потрібну інформацію про все, що робиться в широкім художнім світі. Цьому 

значною мірою сприяли численні консулати в Харкові, які до кінця 1920-х років 

забезпечували прямий (минаючи Москву) зв'язок з країнами Заходу. Фінальним 

акордом цієї пори став міжнародний з'їзд письменників у 1929-му році, коли до 

Харкова приїхали французькі сюрреалісти Л. Арагон і Ж.Садуль, а також інші 

славнозвісні письменники, як Т.Драйзер та ін. Відлуння цих подій, як і усієї 

авангардної доби з її обширом творчих пошуків, сміливою теоретичною думкою – в 

мистецтві і науці (яку доказово представляли результати роботи харківського УФТІ) 

вже на початку 1930-х років починає приглушуватися, а десь до 1934 року настає 

пора забуття з примусу, яке перекриває усі зв’язки у просторі, себто по горизонталі 

(зі світом), і у часі – по вертикаліз власною історією, цінним досвідом минувшини. 

Натомість орієнтація на зразки мистецтва ХIХ століття залишається головним 

критерієм художньої цінності мистецького твору цієї епохи. Головним чином, це 

були твори російських художників-передвижників, яких називали «оплотом усього 

чесного, передового й демократичного у мистецтві» [88, с.32]. Відомо, що тема села 

посідала у їх творах чільне місце. Для українського мистецтва, як і для літератури – 

це зрештою також традиційна тема. Але в ідеологічному форматі це призводило до 

появи штампованого кітчу, у якому примусові ідеї колективізації набували 

присмаку вікової мрії українського селянства про «свою землю». Такий-от взірець 
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соцреалістичного кітчу являє собою, наприклад, картина І. Шульги «Г. Петровський 

у колгоспників» (1931), де у райдужних барвах облитої щедрим сонцем української 

природи змальовано ідилію щасливих і заможних колгоспників, що скупчилися 

довкола партійного вождя, який провіщає блага колективізації на українській землі 

(рис.5.598). Ця тема набуває відверто апологетичних рис у зразках декоративно-

ужиткового мистецтва, як, наприклад, низка килимів з зображеннями «дорогих 

вождів» (Леніна, Сталіна та очільників меншого рангу), що були виткані за ескізами 

знаних майстрів авангарду В. Седляра, І. Падалки та ін. (рис.5.589-591). 

Вимушені поступки внаслідок процесів, що відбувалися в українському 

суспільстві, можна спостерігати навіть у творчості таких новаторів, як Василь 

Єрмілов і Борис Косарев, Григорій Бондаренко. Але це вузьке коло харківських 

художників все-таки,– залишалося живим носієм художніх концепцій перерваного 

авангарду (навіть після тотальних репресій 1930-х). У цей час певний прошарок 

художньої культури складають молоді мистці, якіотримали освіту за доби 

авангардного Харкова. Тут можна простежити долю того авангардного послання, 

яке вони підхопили й продовжили. З-поміж них такі різні художники, як-от Олексій 

Щеглов, Михайло Зубар, Дія Гай,Михайло Зубар, який навчався протягом 1923-24 

років у графічній майстерні В.Єрмілова у Харківському художньому технікумі. 

Твори «єрміловського» періоду найприкметніше демонструють потяг до 

експериментів з формою, зокрема, абстракцією, у якій своєрідно варіюються 

традиційні форми селянського мистецтва, зокрема, такий прикметний мотив 

куманців (рис.5.577-578), що нерідко використовував сам Єрмілов (він, зазначимо, 

нерідко зустрічається у «наліпках», що прикрашають архітектуру козацького 

бароко, що стала популярною за часів Українського архітектурного стилю). З 

приходом в Харківський інститут у 1925 році – І.Падалки, Зубар переходить до його 

майстерні, де формував свій стиль під впливом зокрема й бойчукістів (Падалка був 

учнем М.Бойчука). Можна сказати, що в цілому молодий мистець, скориставшись з 

науки обох педагогів, розвиває напрямок лаконічної графіки з певним тяжінням до 
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урбаністичної теми (наприклад серія офортів художника). В його «Індустріальному 

пейзажі» (рис.579)відчутні уроки,отримані від Єрмілова і Падалки (можна згадати 

лінорит останнього «Будинок Держпромисловості», близький за формою). 

Своєрідною втечею, внутрішньою еміграцією при відсутності умов для вільного 

розвою власних творчих спрямувань стало для Михайла Зубаря викладання історії 

мистецтв у Харківському художньому інституті. 

Інакше складався у ці роки творчий шлях Олексія Щеглова, який також 

навчався у майстерні Єрмілова і Падалки. Але ще на початку 1930-х років 

О. Щеглов став жертвою маніпуляцій, які характеризували дискусивне поле 

харківської творчої еліти того часу. Його доля певним чином демонструє прикмети 

того процесу «виродження моралі, загальнолюдських цінностей і заміну їх 

псевдомораллю, здатною виправдати будь-які злочини» [433, с.598]. У дусі нової 

моралі було звичною справою – відмова батьків від дітей, учнів від вчителів, навіть 

зрада – це на той час було «втіленням ідеї комунальності: адже всі мали брати 

участь у спільному дійстві виштовхування з черги життя» [433, с.598]. Зокрема у 

«Новій Генерації» (1930) за підписом «М. С-ко» [М.Семенко – Т.П.] з’являється 

матеріал, який у «співчутливих» тонах подає навчально-виробничий конфлікт у 

харківському художньому інституті, що стався саме у майстерні Єрмілова і 

Падалки. «Керівник Іван Падалка, як послідовний бойчукіст, провадить свою 

реакційну лінію в справі оформлення книжок, – пише автор статті, – Одночасно 

другий керівник Єрмілов, керуючи офортом, викладає цю дисципліну цілком 

абстрактно<...>студенти [С. Йоффе і О. Щеглов – Т.П.] не можуть погодитися з 

формальною методою викладання в майстерні...але їх роботи, майже всі, не 

розглядаються на виставці, за пропозицією того ж таки Івана Падалки». У «Новій 

Генерації» вміщуються роботи С. Йоффе й О. Щеглова, студентів-художників, що 

«шукають нові шляхи, роблять корисні речі» [452, с.59], при цьому демонструють 

засвоєні уроки «формальної» школи саме тих викладачів, що з критикою на них 

виступила «Нова Генерація». У публікаціях проступає клімат тих репресій і 



331 

 

цькування, що їх вже зазнали на той час і Єрмілов, і Падалка. Однак, варто додати, 

що подальший шлях Щеглова приведе і його до педагогічної діяльності. Він 

очолюватиме художню студію, до викладання в якій, до речі, буде залучати і 

Єрмілова (і Косарева). Згодом з цієї студії вийшла когорта мистців, які заклали 

підвалини художнього нонконформізму 1960-х рр. З-поміж «щегловців» були 

В.Бахчанян (Бах), В.Григоров (Григ), В.Сухомлинов та ін. 

Цікаво простежити долю ще однієї учениці Василя Єрмілова – художниці Дії 

Гай (1904-1987) (рис.5.576, 588). Вона з’явилася на теренах українського мистецтва 

на межі 1920-1930-х років, що характеризувалися жіночою «відсутністю». Ця 

неординарна жінка володіла окрім мистецтва живопису, ще й здібностями до музики 

й танців, але фотографія для неї – не поступаючись іншим видам мистецтва, – 

вигравала у мобільності. Ім'я «Дiя» і прізвище «Гай» Клавдія Морозова взяла ще в 

авантюрні 1920-ті роки, у цей час вона починає професійно займатися художньою 

фотографією. На початку 1930-х років вона вчилась у Харківському художньому 

інституті, де на тоді викладав Василь Єрмілов, з котрим вона і надалі підтримувала 

зв’язки. З цих років зберігся невеличкий альбом її рисунків та серія фотопортретів, 

включно з автопортретами. Жанровий діапазон її фотографії обширний: від 

камерного портрета «Керівник танців Пролеткульту» до монументального знімка 

«Відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку в Харкові» (1935). Ця колосальна 

скульптура була також представлена в детальній зйомці фотографа-конструктивіста 

Б. Зейлінгера на Першій Всеукраїнській виставці фотографії в Харкові 1936 року. У 

виставці, зазначимо, брали участь провідні московські фотомистці, чия біографія 

тією чи іншою мірою була пов’язана з Україною: М.Альперт, А.Шайхет, Б.Ігнатович 

та ін. Найбільшим успіхом відвідувачів виставки користувались роботи київського 

професора М. Петрова, котрий отримав статус корифея української фотографії. 

Варто зазначити, що на тій виставці Дія Гай була єдиною з небагатьох жінок, поруч 

із чиїм ім’ям в каталозі значилося: «художник». 
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У результаті «чисток» 1930-х років Дію Гай було звільнено з «вовчим 

квитком» із Харківської картинної галереї, де вона працювала науковим 

співробітником. Після цього Дія Гай з великими труднощами знайшла місце 

фотографа в експедиції Одеського археологічного музею. Ставши дружиною 

Олександра Усикова, представника плеяди вчених Українського фізико-технічного 

інституту (УФТІ), ця видатна жінка уповні реалізувала себе в мистецтві, головним 

чином,у художній фотографії, беручи активну участь в культурному житті 

інституту. Вступаючи в дружні відносини з колегами чоловіка, вона створила цілу 

галерею фотопортретів видатних учених, з-поміж яких Лев Ландау. Майбутній 

Лауреат Нобелівської премії (рис.5.592), направлений до Харкова завідувачем 

теоретичним відділом Українського фізико-технічного інституту (УФТІ), викладав в 

Механіко-машинобудівному інституті та Університеті, створив тут теорію фазових 

переходів другого роду та теорії проміжного стану надпровідників. На знімках Дії 

Гай особистість геніального фізика, «веселого Дауки» (як він сам себе називав) 

розкривається у всій безпосередності. Упродовж кінця 1920-х й у подальші 1930-ті 

роки Дія Гай створила портрети українських поетів Г. Епіка й В. Сосюри (1924), 

художників М.Самокиша (1936) й низку автопортретів та портретів свого чоловіка, 

знаного фізика Усикова. Музично обдарована, вона виступала також у концертних 

програмах Харківської публічної бібліотеки. Унікальною пам’яткою доби є 

невеличкий альбом замальовок Дії Гай, який знайдено в архіві (рис.5.592-597). 

Показовим для 1930-х років був вільний стиль використання різноманітних 

стилістичних прийомів, поєднаних жанром «щоденника». Кінець 1920-х – перша 

третина 1930-х засвідчують повернення до техніки рисунка, використання мови ар-

деко. Це характеризує художню манеру Дії Гай, на відміну від, наприклад М.Зубаря, 

який обрав шлях конструктивної графіки, лаконічну мову лінориту і подібних 

технік. 

Цікаво зупинитися на унікальній світлині Дії Гай «Відкриття пам’ятника 

Тарасу Шевченку в Харкові» і події, що вона відобразила (рис.5.599–600). Знімок 
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являє собою широку панораму, яка охоплює велелюдну юрбу, що оточила накриту 

полотном скульптуру М. Манизера за мить до її відкриття. Рідкісна за поєднанням 

художніх якостей і змісту, світлина наче акумулювала енергію визначної урочистої 

події. Цей пам’ятник, задум якого виник на хвилі Українського відродження 

(зазначимо, що в конкурсі також брав участь В.Г.Кричевський), здобув своє 

втілення вже за доби тих чисток (зокрема й процесу СВУ), що прокотилися 

Харковом, які знищили вже значні сили художньої еліти, а проблему національної 

ідентичності зробили предметом пильної уваги з боку влади. Тож попри 

ідеологічний камуфляж офіційного зразка, що уславляв генія національної культури 

і «вільне життя народів у союзних республіках», знімок масової події такого рангу 

потребував мужності: зйомка була ризикованою, зокрема з ідеологічних міркувань. 

У ці роки заборона на зйомку (без спеціального дозволу з боку владних структур) 

мітингів, зібрань, будь-яких масштабних подій починала набирати обертів. Утім, ця 

колосальна скульптура, створення якої було найприкметнішою подією в художній 

культурі Харкова тих років, привертала увагу не тільки з боку місцевої преси. Вона 

об’єднала різні мистецькі кола, включно з театральним середовищем. Цьому 

сприяло залучення до художнього процесу визначних акторів театру ім. Т. 

Шевченка (з-поміж них – А.Бучма і Н.Ужвій), котрі позували для композиції 

літературних героїв, що їх ряд продовжують, за авторським задумом, «сучасники 

радянської України». Тож попри все цей пам’ятник відразу ж став немовби 

візитівкою Харкова, посідаючи чільне місце у пейзажних різновидах тої пори – 

живописних, графічних і фотографічних. 

У зв’язку з особливим значенням цього пам’ятника для утвердження в 

радянській дійсності панівного стилю «соціалістичного реалізму» (з його 

скульптурною вагомістю матеріальної форми), варто зупинитися на специфіці 

використання термінологічного апарату у царині образотворчого мистецтва. 

Найбільших трансформацій зазнав саме термін «реалізм». Набравши майже 

юридичної сили, він став тим силовим бар’єром, за яким постала державна машина з 
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її каральною силою. Семантична тотожність термінів «реалізм» і «соціалістичний 

реалізм», що її було вбудовано в ідеологію держави (яка дедалі більше 

перетворювалася на тоталітарну), поступово набувало все більшої розбіжності. 

Таврування нереалістичних напрямків і возвеличування передвижницької традиції 

реалізму все більше скидалися на ритуальні замовляння. Попри те, що семантичне 

поле терміну «реалізм» в теоретичному плані було дуже широким і розмитим, на 

практиці воно стало звуженим і обмежено-конкретним. Але трактування змісту 

цього найбільш вживаного в офіційному лексиконі слова було відпрацьовано 

кількома поколіннями художників (дехто заплатив надто дорогу ціну за «хибне» 

розуміння терміна. 

5.3. Ревіталізація мистецького авангарду Харкова в період «відлиги» 

Демократизація суспільства у сфері міжнародних відносин після падіння 

«залізної завіси» принесли інтерес і увагу до різноманітності сучасного мистецтва. 

Знайомство з безліччю пам'яток світового мистецтва, що представляють різні 

художні напрями, викликало прилив сил і в українському мистецтві змінивши 

ключові підходи до додаткових ресурсів жанрових моделей. Протягом кінця 1930-х-

50-х років українське мистецтво розвивалося в ізоляції від європейських мистецьких 

процесів. Тоталітарний режим вилучав будь-які згадки про модерну добу, її пошуки 

і експериментальний досвід. Подібний стан речей в українському мистецтві вимагав 

перегляду разом з усім корпусом категорій, установок та критеріїв оцінки, що 

вичерпали себе й довгий час не відповідали змінам соціально-культурної ситуації. 

За цими процесами послідкувала розконсервація законсервованих мистецьких форм. 

Всі ці зміни торкнулися й харківського художнього кола (рис.5.607). 

Нові ідеї, які посилювалися життєвим поступом, пробивали собі шлях в лоні 

канонізованих рішень, які зміцніли за роки сталінізму в регіональних умовах. Тому 

значна роль в цьому процесі належить художникам-шістдесятникам, які виборювали 

право на втілення сучасних ритмів життя у нових формах, в пошуках яких вони 

зверталися до традицій 1920-х років, щоб продовжити ті еволюційні процеси, що 
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були штучно перервані. Гостре сприйняття проблем історії та суспільства відбилося 

на розвитку тенденцій узагальнення і монументальної мови (навіть у натюрморті 

або пейзажній картині). Пошуки широкої декоративної манери вирізняють твори 

художників, що завершували перерваний процес європеїзації мистецтва на 

харківській сцені, як, наприклад, серії акварелей Сергія Луньова, котрі водночас 

виявляли потяг до акцентування регіональних рис культури (рис.5.610-611). 

Нове кольоробачення, яке вимагало підвищеної яскравості, виходило з 

нагальних загальнокультурних завдань, пов'язаних з відновленням 

загальноєвропейського простору. Це відновлення розпочинало свій поступ наче з 

того самого рівня, на якому на території Радянської імперії він був перерваний 

«залізною завісою», що перетинала усякі зв'язки з культурною Європою, які були 

такими плідними й інтенсивними аж до кінця 1920-х років. 

На межі 1950-60-х Василь Єрмілов (рис.603) наполегливо виборює свого 

поновлення у правах у професійному художньому колі Харкова, передусім членства 

у Харківському товаристві художників, що було нагальною потребою професійного 

статусу і навіть виживання [350]. З початку березня 1954 року Єрмілов 

неодноразово звертається з пропозицією влаштування персональної виставки під 

приводом ювілейної дати [660] (рис.604-606). 

«З пoчаткуновoгорoку [1960 – Т. П.] я начебто oтримую відпущення гріхів і 

беруся з новими силами за рoбoту, так щoсьогoдні, примірoм, у мене “чутнo звук 

пилки й стукіт молoтка”, як говорив один мoлoдий мистецтвознавець<...>, коли 

мене “чихвoстили” за кoсмoполітизм. Скажіть, дорогий Дмитре Петрoвичу, чи 

мoжна мене за ці звуки зарахувати до “кoсмoполітів”?» [349]. Одначе дня першої і 

дуже умовної реабілітації Єрмілову довелося чекати практично до наступного 

нового року. Про важливу дату 21 грудня 1960 року він пише своєму постійному 

кореспондентові Гордєєву: «мені повернули права члена Спілки радянських 

художників і знову вступаю на казарменне становище». Далі він обіцяє описати 
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«цей день «уведення в храм» і повідомляє про постанову правління Спілки 

художників влаштувати його персональну виставку в 1961 році до 67-річчя [661]. 

Виставка відбулася тільки в 1962-му (рис.5.608-610). Початок і кінець 

тріумфальної експозиції (рис.5.625-626) Єрмілова (де він показав і низку 

конструктивістських робіт, хоча це, здебільшого, – його «ленініана»), обрамляли дві 

світлини – обабіч вхідних дверей. Фотографії визначали ювілейні хронологічні 

рамки творчого п'ятдесятиріччя, окреслюючи, за словами мистця, «два кола». Як 

показує аналіз світлин, у їхньому підборі Єрмілов керувався не буквою, а духом. 

Адже перша датується десь 1914 роком, а друга – кінцем 1950-х. На останній 

світлині, де художник одягнений у вишиванку, вже відчувається дух відлиги. 

Головним критерієм добору знімків є «суворість», що на правах стилю входила в 

цей час у культурний простір. Озвучуванням настрою останньої світлини, її 

«імпресою» могли б стати наступні рядки з єрміловського листа: «моя шкіра 

задубіла від «ніжного» поводження деяких «товаришів» з моєю особистістю» [663]. 

Зберіглися фотографії, зроблені на відкритті виставки Єрмілова. Спробуємо 

відтворити хроніку подій вернісажу (рис.5.616-619). Ось вирішальні хвилини перед 

відкриттям, – біля дверей, що ведуть до виставкової зали (так звана «кімната № 8») 

нового будинку Товариства художників, зведеного на пайові кошти цієї ініціативної 

в той час організації. (рис.5.625-626)Багато членів Товариства (так само, як і 

Єрмілов) отримали тут просторі й світлі майстерні. Вітальну промову проголошує 

професор кафедри живопису Йосип Карась, за його спиною видно ще не розрізану 

стрічку. В обличчі Єрмілова, у зведених догори очах, відчувається величезна 

напруга. Художник Віктор Савенков, який стоїть біля стіни, переймається настроєм 

учителя й друга. На наступному знімку, зробленому із зали, винуватець урочистої 

події стоїть, прихилившись до одвірка (на фото праворуч). Стрічку його виставки 

розрізає «бойовий» товариш по авангардному цеху – професор Григорій 

Бондаренко. Далі на знімках поруч із Єрміловим позують, засвідчуючи легітимність 

події, голова Харківського відділення СХУ Валентин Сизіков, професори художньо-
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промислового інституту Сергій Бесєдін, Віктор Віхтінський, ВолодимирПобєдін та 

інші. 

Центральне місце на виставці займають ескізи проекту «Пам’ятника 

ленінської епохи», над яким Єрмілов наполегливо працював на той час. Роботи, що 

їх мистець з 1920-х років називав експериментальними, здебільшого присутні 

«віртуально» – в каталозі. Не виставлено знакову «Гітару». Про цю роботу Дмитро 

Гордєєв пише своєму другові Павлу Оболєнцеву: «В його майстерні бачив «Гітару» 

з кількох точок зору. Мені дуже сподобалось. Дотепно і зі смаком зроблено» [650]. 

На звороті«Гітари» знаходиться ще одна робота, це «Дама з віялом», картина, що її 

Єрмілов гордовито демонструє на фотопортреті, створеному Дією Гай (рис.613). 

1962 рік приніс Єрмілову ще одне свідоцтво реабілітації – про нього зняли 

документальний фільм. Прописка в кінотитрах (звідки завжди ретельно вичищалися 

всі неблагонадійні) прирівнювалася до сакрального запису в «книзі живих». Але в 

цьому випадку ініціатива йшла не згори, а від тієї альтернативної сили, яку 

становила на той час блискуча харківська фізика (вона теж перебувала у своєму 

«другому колі», відновлюючи сили після чисток 1930-40-х років). Плідний союз 

наукової еліти й художнього авангарду – парадоксальне явище відлиги – дав свої 

сходи й у Харкові. Єрміловський «кінопроект» (рис.620-621) підтримував директор 

Інституту радіофізики й електроніки, академік Олександр Усиков, від нього ж, до 

речі, художник отримав ще в 1959 році замовлення на оформлення конференц-залу 

ХІРЕ [698]. Ініціювала ж зйомки фільму його дружина – художник і фотограф Дія 

Гай (вже згадувана учениця Єрмілова), котра з 1920-х років професійно займалася 

художньою фотографією. Після війни вона отримала посаду фотографа й 

художника-оформлювача в УФТІ. 

У період відлиги, з кінця 1950-х років Дія Гай бере активну участь у долі свого 

вчителя Василя Єрмілова. У 1962 році вона ініціює зйомку фільму про його 

творчість. Проект народився на виставці, яка проходила з 10 вересня по 25 жовтня 

1962 року у виставковій залі нового будинку Харківського обласного товариства 
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художників, де Єрмілов отримав і майстерню, і роботу (тоді ж йому замовили 

оформлення вестибюлю) (рис.5.664). На знімках з вернісажу видно величезну 

нервову напругу художника, Єрмілов уже піддав свої роботи найжорстокішій 

цензурі. Про це промовляють скупі рядки з листа до Гордєєва: «Роботи 

оформлювального порядку й експериментальні я не виставив, але, може, це й на 

краще. За каталогом робіт 240, а експонувалося тільки 137» [671]. Попри всі 

страхітливі передчуття, справжньою несподіванкою для Єрмілова виявилася 

позитивна оцінка його виставки. У цьому контексті здійснювалися перші зйомки 

фільму про майстра. «Моральне задоволення», що він отримав, можна відчути в 

майстерному фотопортреті Д.Гай. Єрмілов позує на тлі експозиції поруч із 

портретом «Дама з віялом»(рис.3.358). Гордість і гідність, з якими він демонструє «з 

рук» цю роботу, дуже промовисті. Підкреслений симетрією жестів «подвійний» 

портрет повертає в часи молодості, першої любові, яка потаємно присутня в образі з 

картини «Дама з віялом». 

Однак процес створення фільму «Майстер Василь Єрмілов» затягнувся 

надовго. Кольорову плівку, на яку знімали роботи художника, в Москві проявили 

майже через місяць – 21-22 листопада. І тільки наприкінці 1962 року Єрмілов зі 

стриманою гордістю повідомляє про першу частину фільму: «Виставку мою 

транслювали по телебаченню» [671]. Інформацію про продовження роботи над 

проектом ми знаходимо в листуванні подружжя Д. Гай – О. Усиков. Останній 

виступає в титрах у скромній іпостасі «консультанта». Авторитетний вчений 

докладає значних зусиль, допомагаючи в реалізації творчого задуму дружини, 

виступає посередником в листуванні з мистцем. Його листи підтверджують, що до 

початку 1963 року Єрмілов фільму не бачив [698]. 

У червні 1966 року з’являються перші свідчення, що вказують на 

ознайомлення з кіно матеріалами [671]. На затягнутий процес втілення проекту 

художник скаржиться Людмилі Троянській: «Знято з мене кольоровий фільм, що 

зайняв досить тривалий час» [670]. І тільки в 1966 році мова заходить про титри: Д. 
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Гай пише Василю Єрмілову побажання «додати написи, дати крупним планом кадри 

з окремих картин і в кращому колориті; і кілька кадрів із життя, наприклад, 

“Єрмілов на етюдах”» [643]. Однак постійні відрядження вченого й смуга хвороб, у 

яку вступили обидві літні пари, – мабуть, перешкодили здійснити зимові зйомки 

згаданого сюжету і завершити фільм. Можливо схвильовані розмірковування про 

зимові краєвиди, адресовані Троянській, пояснюються саме цим завданням: «Сніг 

також поетичний і по своєму чарівний... але знову, чому я багато років підряд не 

написав жодного зимового пейзажу? Узимку до війни, коли я жив у Боярці під 

Києвом, були казково гарні пейзажі, але...» [671]. 

Проте у Національному художньому музеї України збереглися титри (зокрема 

рубрикації розділів), виконані художником з великим смаком. По-

конструктивістськи діловито виконуючи цю графіку, Єрмілов наче підбиває 

підсумки творчості: архітектура, архітектура малих форм, декоративно-прикладне 

мистецтво, монументальне мистецтво, живопис, експериментальні роботи, графіка 

(книжкова, промислова, офорт, академічний малюнок, афіші й плакати), театральне 

оформлення – цей перелік рубрикацій є водночас добре структурованим каталогом 

творчої спадщини мистця (рис.620-624). 

Після реорганізації в 1963 році Харківського художнього інституту у 

Харківський Художньо-промисловий інститут для мистців відкрилися нові 

можливості роботи з формою. Так, 1964 року Василь Єрмілов отримав замовлення 

на оформлення стендів 8-го шарикопідшипникового заводу в Харкові. У проекті, 

котрий Василь Єрмілов виконував разом зі своїми студентами з Художньо-

промислового інституту (де на факультеті «художнього конструювання» натоді 

працював), застосовано колажний підхід (рис. 6.626-229). Розміщені на стендах 

різноманітні матеріали: світлини, тексти друковану графіку (серед естампів 

упізнаються роботи провідного майстра офорту Василя Мироненка з циклу 

«Індустріально-колгоспна Україна»), – поєднано абстрактними кольоровими 

площинами, де очевидне використання досвіду супрематизму. На прикладі цієї 
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роботи Єрмілова можна зробити висновок, що набуття відповідного статусу 

дизайном (як «художнім конструюванням») та декоративними мистецтвами було 

своєрідною легалізацією нефігуративного мистецтва, даючи дозвіл на геометричну 

абстракцію. Такі зміни в художній культурі викликали потяг до прикладного 

мистецтва й оформительської практики художників, які не були апологетами 

офіційного радянського мистецтва. Щодо Єрмілова, то він відновлював свої 

практики у царині «художнього конструювання», розпочаті ще в 1920-ті роки. 

5.4. Провідні художники «історичного авангарду» Харкова в діалозі з 

новою генерацією 

Після голодомору 1930-х рр. і сталінських репресій квітуча колись Україна 

була знекровлена, а її мистецький авангард знищено. У Лівобережній Україні, де 

національний рух був розстріляний і придушений, тривав наступ на демократію, на 

будь-які прояви модерного художнього мислення, який набирав обертів у полюванні 

на «формалістів». По скасуванні столичного статусу і від'їзду уряду до Києва – 

Харків вже не зміг оговтатися від втрат. Значна частина його культурної еліти була 

знищена, інша частина розпорошена. І хоча після війни через величезні втрати і 

руйнування Харків у містобудуванні отримав певні перспективи (разом із Києвом і 

Донецьком), на реконструкції в художньому плані позначився «сталінський ампір», 

який отримав у місті домінантні позиції, суттєво потіснивши модерн і 

конструктивізм, що визначали своєрідність обличчя Харкова. Водночас у містах 

встановлювалися все нові й нові пам'ятники вождям. «Ждановщина» принесла 

посилення системи ідеологічного контролю над суспільством в умовах «холодної 

війни», ще більше гальмуючи розвиток українського мистецтва, відлученого від 

вільного обігу ідей мистецького світу.Після смерті Сталіна розпочався короткий 

період «відлиги», головним здобутком якої став початок десталінізації і ліквідація 

ГУЛАГу. Для України це було передовсім певне припинення відвертої кампанії 

проти «українського буржуазного націоналізму». Після кривавих оргій, терору 

проти національної інтелігенції, жахів війни – в Україні, як і повсюдно на великій 
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території Радянської імперії, – утвердилось розпливчасте за змістом, але дуже 

дійове у партійній практиці поняття – «радянський народ». 

У цей час розгортається й рух шістдесятників, що втілився в різних 

культурних ініціативах. Однією з його організаційних форм і важливим сегментом 

для підтримки мистецтва стали офіційні або неофіційні клуби: у Львові КТМ 

«Пролісок», в Харкові – Клуб любителів кіно, Обласний фотоклуб (1965). У Києві 

виник Клуб творчої молоді (КТМ, 1960–1964), який незабаром перетворився на 

культурний центр національного значення, але в 1964 він був уже розігнаний. 

Похмурий період реакції, який запанував після «Празької весни», посилив режим 

«пильності до підступів імперіалізму». До цього часу східний і західний регіони 

України в образотворчому мистецтві пройшли різні шляхи. Комунікації, необхідні 

для обміну досвідом, світоглядними концепціями, не були простими і доступними: 

ідеологічні установки на ворожість до колег, «заражених західним впливом» сіяли 

ворожнечу. Проте, стосунки налагоджувалися, хоч і не можна було порівняти їх з 

тими розгорнутими зв'язками, які склалися в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст., наприклад, 

між Харковом і Львовом (під егідою Наукового товариства ім. Т. Шевченко, яке 

збирало українські сили). 

Порівняно з Лівобережною Україною, де розвиток авангардного руху 

припинився на поч. 1930-х, у мультикультурному Львові ще десятиліття тривав той 

експеримент, який формував подальший процес розвитку пластичної мови, взірців 

вільного висловлення в мистецтві, що втілився у досвіді сюрреалістичного 

«Артесу», Спілки художників-пластиків. Це стало, наприклад, основою 

«нелегальної школи» К.Звіринського (учня Р.Сельського) в кінці 1950-х років [94, с. 

132]; ав 1970-80-ті роки – підґрунтям для створення нової візуальності в творчих 

пошуках О.Аксініна, Ігора та Світлани Копистянських, М. Філатова, А.Боярова та 

ін. [580]. 

Натомість гостро складалася ситуація в українській екс-столиці Харкові. 

Розгром художнього авангарду і національного руху давався взнаки у всіх сферах 



342 

 

культурного життя міста. Його особливість полягала в суворій пильності до всього, 

що могло нагадувати про період національного Відродження і щільно пов’язаного з 

ним мистецького авангардизму. Через те явні ознаки відлиги і 

шістдесятницькогоруху, так званого «суворого стилю» проявилися тут на 

десятиліття пізніше (порівняно з Києвом чи Одесою). Попри те, що так само, як і 

Харків, Львів (як слушно зауважує О.Голубець) перебував під пильним наглядом, 

останній залишався осередком, визначеним впливами європейського модерного 

мистецтва (хоч і в «напівофіційному» статусі) [94, с.125]. 

Окремо визначилася блискавично коротка пора радикального 

нонконформістського гурту на чолі з Вагричем Бахчаняном, швидко розпорошена у 

світі. Представники історичного авангарду, що заціліли в Харкові, відступаючи під 

натиском голобельної критики, залишають свої унікальні експерименти на довгий 

час, відшукуючи особливі ніші в прикладній сфері або в царині так званої 

«художньої самодіяльності», де можна було якось зберегти сили. Через означені 

обставини відновлення мистецтва в Харкові відбувалося не в його основному 

річищі, де панувала ідеологічна кон’юнктура, а в маргінальній інфраструктурі 

клубів художньої самодіяльності, в художніх гуртках при Палацах культури, у 

середовищі початківців, самоуків, поза сферою високого професіоналізму. У період 

відлиги в Україні клубний рух розвивається як демократична соціальна форма. На 

початку1960-х у Харкові з'явився Обласний фотоклуб (ХОФК). У середовищі 

ХОФК, заснованого Германом Дрюковим і Вадимом Свєтом (спочатку як 

фотосекція при Клубі любителів кіно), зароджується потужний нонконформістський 

рух (найбільш відомим у світі представником якого став Борис Михайлов), що 

також розвивається у фотографії, яка була тим новим мистецьким медіумом, що не 

тільки швидко звільнявся від своєї маргінальності, а й доводив свій потужний 

художній ресурс. 

Українська нонконформістська фотографія виникла не в культурному вакуумі. 

Зіставивши історичні факти, можна стверджувати, що фотомистці отримали 
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естафету художнього авангарду 1920-30-х рр. В середині 1960-х рр. в Харкові 

складається радикально налаштоване літературно-художнє коло: письменник 

Едуард Лимонов і молоді художники зі студії Олексія Щеглова: Юрій Кучуков, 

Віктор Сухомлинов, Володимир Ландкоф, Вагрич Бахчанян (Бах), художник і 

фотограф Володимир Григоров (Гріг) та ін. 

Молоде покоління художників, що успадкувало право на авангардне 

мислення, спирається на живі зв’язки з періодом 1920-х рр., завдяки небагатьом 

зацілілим художникам, які передавали усно ту інформацію, що не мала іншої форми 

розповсюдження. Вони знайомили своїх учнів з оригіналами власних творів, 

стратегічних для розвитку цього напрямку, зі своїх архівів, а також з роботами 

європейських майстрів. Так, наприклад, О. Грот показував твори Матісса, 

подаровані йому майстром під час навчання в Парижі. Очільники таких 

маргінальних студій в камерному режимі мали можливість передавати свої знання і 

досвід, виховуючи втаємничених адептів з тих молодих людей, які тягнулися до 

них, відчуваючи поклик вільного мистецтва. Велике значення мали Єрмілова і 

Косарева, розташовані поруч, вони створювали поле діалогу і всілякої підтримки. 

Ще на початку 1920-х років Василь Єрмілов і Борис Косарев облаштували в 

мансарді будинку на розі вулиць Дмитрівської і Свердлова (нині Полтавський шлях) 

свої майстерні. Косарев згодом отримав квартиру на вул. Петровського. Для 

Єрмілова горище було і майстернею, і домівкою (рис.630-634) аж до самого кінця 

життя, де він створив більшість своїх робіт (деякі з них були неадекватно великими 

за своїм розміром, підпираючи стелю). Після останньої пожежі (вже після смерті 

художника) унікальний інтер’єр майстерні Єрмілова, на жаль, не було відновлено. 

Натомість майстерню Косарева його донька зберегла. У цій майстерні бачимо 

велику кахляну піч, що її (за розповіддю Н. Косаревої) друзі-художники 

вибудовували разом (рис.5.635). Саме за піччю знаходилися потайні двері, через які 

сполучалися сусіди-художники. Цю піч бачимо і на світлинах Косарева, і навіть 

можна вгледіти в деяких його малюнках-ескізах до театральних вистав (рис. 5.636). 
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Майстерня Косарева мала дещо «казковий» характер. У її облаштуванні, він 

надихався ідеями з мистецького світу і театральними фантазіями. 

На відміну від «казково-театральної» майстерні Косарева (рис.5.637-639) – на 

єрміловській «половині» у 1920-ті роки мистцем були створені розписи в 

кубофутуристичному стилі (знищені під час боротьби з формалізмом). У 1960-ті 

роки Єрмілов повернувся до раціоналістичних архітектурних ідей своєї молодості. У 

зв’язку з поступовою реабілітацією конструктивізму і обґрунтуванням дизайну як 

категорії (що спочатку отримав визначення як «художнє конструювання») художник 

отримав дозвіл, принаймні внутрішній, – на реалізацію деяких своїх 

конструктивістських ідей в особистому просторі своєї майстерні. Хоча і на той час 

«звук пилки і стукіт молотка» у його мансарді дратував критиків радянського 

штибу, які в цих діях вбачали «шкідливий вплив західного мистецтва» [660] згідно з 

ідеологічними настановами боротьби з «космополітизмом». 

Опис єрміловської мансарди постає у романі-щоденнику одіозного 

харків’янина Едуарда Лимонова «Молодий негідник»: «Трохи човгаючи ногами в 

дебелих черевиках по підлозі кубістичного горища, старий пройшов у дальній кут і 

висунув із стіни полицю з електроплиткою. Близько п'ятдесяти років тому молодий 

професор Академії Мистецтв з чуприною до брів отримав у користування горище і 

перебудував його згідно зі своїми кубістичними смаками» [214].Єрміловське житло 

нагадувало відвідувачам літак чи корабель, а Зіновію Фогелю – нутро підводного 

човна (рис.633). За визначеннями Вадима Свєта, просторе горищебуло 

«виробленим». Все там було створено руками художника (див. дод. А). Єрмілов мав 

свій станок-прес. Після його смерті станок був перевезений його учнем Станіславом 

Косенковим до Бєлгорода (Росія). Нині його можна побачити у Домі-музеї С. 

Косенкова (рис.643-646). Фогель, описуючи дім-майстерню Єрмілова, підкреслював: 

«Квартира зберегла дух оселі 1920-х років, коли затишок здавався міщанством, а 

суворий аскетизм житла – затишком <...>. Кожна віконна рама, кожні двері і 

дверцята підігнані з ювелірною ретельністю, ходили на петлях безшумно і легко, 
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забезпечені були особливими засувками або замками – загалом простими, 

невигадливими, що колись спеціально вишукувалися знову ж за принципом 

зручності і добротності» [524, с.9]. 

Першу кімнату (кабінет господаря) можна розгледіти на одному зі знімків: тут 

видно письмовий стіл, над ним у просторій ніші з книжковими полицями – макети 

пам'ятників, зокрема –Хлєбникову (рис.640-642), його накрито якоюсь полотниною 

(рис.634). Гості Єрмілова зазначають, що в його житлі було дуже багато книг з 

поезії й мистецтва – дореволюційних і двадцятих років, а ще – дорогі сучасні 

видання. Про них вичитуємо з листування Єрмілова зі своїми друзями, – він збирав 

усі новинки про мистецтво ХХ ст., хоча й доводилося художникові наприкінці жити 

сутужно.Фогель ще зазначав, що в оселі Єрмілова були чималі запаси «паперу, 

картону, фанери, мідних і цинкових пластин, самшитових шліфованих дощечок для 

гравюр, шматків дерева різних порід, металу, пластмаси, скла, декоративних тканин 

зразків орнаментики, вирізних трафаретів (головним чином власноручних або 

роботи його друга, художника Б. Косарева), великі аркуші з надрукованими 

літерами «єрміловського» шрифту і багато іншого. Все це, любовно збиране роками, 

зберігалося в зразковому порядку» [524, с. 9]. 

Попри все, упродовж стількох років напіварештантського існування, смак 

патріарха конструктивізму до «матеріального підбору» знаходив вихід у побутовій 

сфері, що засвідчують сучасники, зокрема Едуард Лімонов у «Щоденнику молодого 

негідника», де описаний візит на єрміловське горище, який справив неабияке 

враження на двох молодих нонконформістів Харкова – Бахчаняна і Лимонова.На 

знімках останнього десятиліття життя старий художник, себто трохи відігрітий 

відлигою Єрмілов, постає гостинним господарем, на чиєму конструктивістському 

горищі на гостя завжди чекав гостинний прийом. На завершення цього «другого 

кола» на фотографіях 1960-х років – Єрмілов знову в улюбленому береті, з 

етюдником, наодинці із природою, як на одному зі знімків 1913 року. В його 

оформлені як витвір мистецтва останні листи також втручається природа, в них 
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проникливо звучать скупі рядки про очікування весни й проводи осені. Єрмілов 

згадує мальовниче селище П’ятихатки, куди часто ходив «на етюди» (рис. 5.652-

653). П'ятихатки – оточене лісом селище під Харковом, примітне ще й тим, що тут 

після війни розташувалося містечко «фізиків-ядерників» від Українського фізико-

технічного інституту. Організований у Харкові ще в 1928 році, УФТІ пов'язаний з 

ім'ям Л. Ландау та інших відомих фізиків. Згадує Єрмілов також свої недавні (у 

минулому 1962 році) прогулянки понад річкою від вулиці Дмитрівської до 

Основ’янського мосту: «<…> і коли я проходив відрізок від Карпівського саду до 

парку маєтку Квітки-Основ’яненка, я мимохідь губив зв'язок із 1962 роком <…> і 

все це робила ріка» [665]. Або в листі, датованому 31 жовтня 1963 р., де він, 

прощаючись із осінню, з ніжністю дивиться на «гомінкі дерева, що заглядають у 

вікна, крони покриті памороззю, зустрічні дуби як тьмяне золото. Небо блакитне, 

повітря бадьоре, стан «закоханості» панує над усім (ознака заходу сонця)» [663]. 

Проте наступні чотири роки принесли художникові ще чимало переживань. І 

не тільки пов'язаних із сумом усвідомлення останніх років. Старість, ознаки якої він 

переживав, позначена ніжними почуттями. Ними просякнуті листи до останньої 

музи – учениці, художниці Людмили Троянської (рис.5.649). Людмила Троянська 

народилася 1939 року в родині військового, змалку мріючи стати художницею. 

Спроба вступити до Дніпропетровського художнього училища виявилася невдалою. 

Тоді ж у 1956 відбулася її перша зустріч із художником Віктором Савенковим 

(рис.5.5.649-651), який пізніше став драмою її життя. Не вступивши до училища, 

вона повернулася в Кіровоград і закінчила там машинобудівний технікум. У 1959 

році приїхала до Харкова, влаштувалась натурницею в Художньо-промисловий 

інститут (рис.5.658-659). Спочатку позувала графікові Льву Перевалову (рис.653) 

для ілюстрацій до роману Е.-М. Ремарка «Три товариші» (1961). Увечері в аудиторії 

№ 24 малювала разом зі студентами. У цей час відкрилася художня студія при 

Палаці культури ХЕМЗу, яку Людмила почала відвідувати, щоб підготуватися до 

вступу в інститут. Восени 1962 року одна зі студенток, Марта Макаренко, 
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порекомендувала її Віктору Савенкову, який шукав натурницю для живописної 

роботи «Купальниця». У ньому вона впізнала героя незабутньої зустрічі. Віктор 

Савенков (1919-2004) був яскравою особистістю, відомим у Харкові мистцем, на той 

час очолював молодіжну секцію Харківського обласного товариства художників. У 

той час, коли почалося цькування талановитого мистця, Єрмілов всіляко намагався 

допомогти своєму учневі й другу – і словом, і ділом. Савенкову не вдалося уникнути 

публічного аутодафе – через яке свого часу пройшов і вчитель – його виключили із 

професійного кола (Харківського обласного товариства художників). У березні 1963 

року Савенков познайомив Людмилу Троянську зі своїм учителем та старшим 

товаришем – Василем Єрміловим. Скандальний розголос роману нашкодив не 

тільки Савенкову, а й Троянській, ставши перешкодою при вступі в омріяний вуз. 

Але вже 1964 року її мрія збулася – схоже, певну роль зіграв і Василь Єрмілов, який 

входив того року до приймальної комісії. Тільки в 1973 році Троянська одержала 

диплом за фахом «художнє конструювання», що пізніше отримав назву 

«промисловий дизайн». Людмила Троянська зберегла в своєму архіві низку листів 

Василя Єрмілова, що містять різноманітні малюнки, заставки, колажі (рис. 5.654). 

У 1964 році Єрмілов знову повертається до таємниць доленосного 1913 року. 

У листі до Елі Поліщук він просить знайти в адресному столі Москви домашню 

адресу В.В.Єрмілова, додаючи при цьому конспіративності [665]. Подібну 

інформацію містить ще один дивовижний артефакт єрміловського архіву – 

«листівка» із квіткою, зроблена в техніці трафарету, та вклейкою, набраною 

друкарським способом (рис.5.655), такого змісту: «В. Єрмілов. Слюсар заводу 

«Червоний пролетар», Герой Соціалістичної Праці, делегат ХХII з'їзду». Це не 

схоже на концептуальний жест у дусі соц-арту. Тут, швидше, містифікація 

таємницею, якої не цурався мистець. У розмові з автором Троянська розповідала: в 

1965 році Єрмілов планував поїздку в Москву для зустрічі зі своїм сином, якого він 

«розгледів» у героєві газетних передовиць В.В. Єрмілові, до того ж самодіяльному 

художнику. Поїздка не відбулася з кількох причин, зокрема й через стан здоров'я. 
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Але, як з'ясувалося, мова йшла про однофамільця. Тому дану композицію слід 

розглядати як імпровізацію «на тему», на зразок тих, які зустрічаємо в його 

епістолярній спадщині. Спонукальний мотив – той настрій, який прагне виходу. Тут 

це вирішено в стилістиці неопримітиву, що ретроспективно перегукується з 1910-ми 

роками. В інших випадках – абстракція, близька до супрематизму; як у заставці до 

листа Д.Гордєєву – «Василь Єрмілов жде весну» (динамічна форма, що складається 

із смужок кольорового паперу, увінчаних «золотим» кружальцем) (рис.5.658). 

Є подібні прикраси й у листах до Троянської, як-от китайська маска у 

вітальному посланні з нагоди народження її дочки. Але найвишуканіша композиція 

в листі за 1.11.1966 р. Триколірна заставка із золотим кружальцем сонечка – має 

осінній колорит: синє (небо), червоне, жовте («багрянець і золото»). Третя сторінка 

прикрашена колажем із чотирьох осикових листків, позолочених осінню, що їх 

вимогливий художник, схоже, ледь торкнувся ножицями. Останній лист вже тяжко 

хворого Василя Єрмілова до Л. Троянської, з поміткою «четвер 18 травня 1967 р.» 

[669], написаний в його останню весну. У ньому ясно вчувається голос людини, що 

«повертається у свій споконвічний дім», вирізняючи таємничі знаки пори, «коли 

цвіте мигдаль». Слова Єрмілова звучать майже як цитати з «Екклезіаста», 

відкриваючи тремтіння життя, що володіло ним тоді. Дедалі глибше і тонше 

реагування на красу випливає з того, якими очима він дивиться на вродливих людей 

і природу. Магічним заклинанням «7+3» [669], він намагається повернутися до років 

молодості. Ще один факт прихильності до «десятки», що дає сума цих чисел (7 + 3), 

Василь Єрмілов демонструє у традиції святкувати свій день народження саме 10 

березня (а не 9 березня, утім, у словнику «Художники Харкова», виданому 1967 р. 

ще за життя Єрмілова, він подає дату народження за старим стилем – 25 лютого 

1894 р. Така саме дата – у метричній виписці з архіву В. Єрмілова. 

Створені Василем Єрміловим в 1920-ті роки прийоми ожили в період 

«суворого стилю» – на початку 1960-х, коли мистці знову звернулися до лаконічних 

декоративних рішень. Особливо виразною є композиція (трафаретний відбиток) із 
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чашоподібною квіткою, обрамленою виокремленими від тичинок кульками пилку 

(рис.5.662-663). Цей трафарет Василь Єрмілов використовував досить часто. Слід 

зазначити, щодо цих відбитків, виконаних з однієї трафаретної форми, що вони 

різняться між собою за колоритом: яскравим – у ранні роки, притлумленим, ледь 

осіннім – у пізні. На відміну від варіацій флоральної теми в раннього Єрмілова 

(рис.5. 655-657, 660, 661), на іншому полюсі – композиції пізніх років, представлені 

в станкових (традиційний квітковий натюрморт) (рис.5.662-663, 665-667), 

монументальних (ескізи розписів) та мініатюрних творах (листівки, етикетки тощо). 

Вони являють собою своєрідний маньєризм старого майстра: переважають пишні, 

пониклі під власною вагою квіти. Характерним зразком пізнього «квіткового 

стилю» Єрмілова є ескіз розпису (нереалізований) для холу Харківського 

Товариства художників (рис.5.664). Ми бачимо його на столі в майстерні художника 

на світлині з книги Зіновія Фогеля. Букет із важкими квітами, як і низка композицій 

з тюльпанами, асоціюються з натюрмортами Вінсента Ван-Гога. Виразна квітка в 

лівій частині з немовби вичавленим з неї ґудзиком серцевини, характерним для фази 

відцвітання, чимось навіть нагадує соняшник. Драматизм цих композицій полягає в 

тому, що художник показує кульмінацію цвітіння, коли квітка от-от почне скидати 

свої пелюстки. Впадають в око пухкі тюльпани, якісь махрові квіти з пишними 

конусами волосків, з дивовижними сережками й чубчиками, що звисають, 

перегинаючись через суцвіття-кошики, створюючи гармонію сполучених ліній, яку 

мистець підкреслює введенням дещиці мінорного темного кольору. Цю темпоральну 

функцію квітів відображає й «епістолярна» графіка пізнього Єрмілова (віньєтки, 

заставки, листівки), що тонко передає самоусвідомлення і настрій немолодого 

автора. Отже, у конструктивістському світі Єрмілова «квітковий годинник» разом із 

Сонцем і Місяцем, які завжди присутні в його роботах, виступають як хрональний 

чинник часопростору, що зберігається навіть у напівабстрактних і абстрактних 

композиціях. 
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Пізній період товариша Єрмілова Бориса Косарева також відданий 

педагогічній практиці. Упродовж 1963–1986 років мистець викладав на кафедрі 

«Інтер’єр та обладнання» Харківського художньо-промислового інституту, 

працюючи також у майстерні монументально-декоративного живопису. Серед його 

учнів – Володимир Кравець (нині доктор мистецтвознавства, провідний фахівець у 

царині кольорознавства), народний художник України, заслужений діяч мистецтв 

України, дійсний член АМУ, віце-президент АМУ Віктор Сидоренко (рис.670); 

графік і живописець Вачаган Норазян (рис.5.671); заслужений художник України, 

графік, художник монументально-декоративного мистецтва Наталя Мироненко та 

ін. У 1966 році Косарев бере участь у 12-й Всесоюзній виставці дипломних робіт 

студентів художніх вузів випуску 1965–1966 року, де були з успіхом представлені 

роботи М. Кужелєва, П. Осначук, Т. Медвідь. 

Аж до кінця 1980-х років у Художньо-промисловому інституті на стінах іще 

висіли зроблені темперою зразки живопису театрального-декораційного відділення 

1960-х років (у 1963-му році був закритий), що ним керував Косарев. Виконані в 

незвичних, видовжених «косаревських» («4 квадрати») форматах, вони 

запам’ятовувались. На їхню оригінальність звертали увагу художники, котрі на той 

час здобували вишкіл у Художньо-промисловому інституті. Це були «театральні 

постановки: з масками, із драпіруваннями, з натурниками в різних костюмах, з 

натюрмортами під різні фактури» (Є. Семенихін) [693]. Завдання з живопису 

темперою «натюрморту з конкретних предметів» він вибудовував з обов’язковим 

дотриманням класичної кухні: «ґрунт емульсійний чотиришаровий, живопис майже 

лесирувальний, тонким шаром, виразний, за кольором контрастний» [674]. Учні 

Косарева згадують і про карколомні завдання, які він ставив у цих натюрмортах, 

насичених орнаментальним матеріалом (розмальований посуд, тканини), як подовгу 

чаклував над ними, закрившись сам-один в аудиторії (В. Норазян) (авт.архів). Інший 

учень Косарева, Володимир Кравець (нині доктор мистецтвознавства, провідний 

фахівець у царині кольорознавства), також розповідав, що кожного разу, коли 
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виконували семестрову живописну постановку, Косарев ставив спеціально для 

кожного студента окремий натюрморт. І часто використовував для цього також 

прядиво і морські канати та ін. (авт.архів). Сліди особливого ставлення до речей, 

зокрема орнаментованих, ми знаходимо в роботах дуже багатьох учнів Косарева. 

Наприклад, у натюрмортах Анатолія Кринського, який навчався у нього на початку 

1960-х. А. Кринський (виїхав 1976 р. до Італії, а потому – до США) згадує як 

неабияку удачу те, що йому довелося вчитись у двох «гігантів», <...> В. Єрмілов, 

батько російського конструктивізму та Б. Косарев, професор кольорової гармонії». 

Він згадує про «неочікувані композиції Єрмілова, в яких використовувалися 

незвичайні матеріали, такі як метал, пісок, дерево, – зроблені бездоганно», які 

надихали його на пошуки нових форм [614]. 

Одним із учнів Бориса Косарева був нині відомий в широкому світі художник 

Віктор Сидоренко, котрого ще за часів навчання у Харківському художньо-

промисловому інституті його вчитель (відомий своїми парадоксальними художніми 

жестами) посилав «шукати філософський камінь». Той факт, що Віктор Сидоренко 

володіє багатьма техніками, видами й жанрами сучасного мистецтва він, за його 

словами, завдячує Борису Косареву, з його непередбачуваним творчим 

темпераментом і допитливим розумом. Естафета авангардного мислення, узята від 

Косарева, допомогла Віктору Сидоренку не тільки стати мистцем, гідним 

репрезентувати українське мистецтво на важливому форумі світового мистецтва, як 

Венеційське бієнале, а й створити таку важливу і необхідну для розвитку мистецтва 

інфраструктуру, як Інститут проблем сучасного мистецтва, у фокусі дослідження 

якої постають і проблеми творчого авангарду в художній культурі України. 

Нові ідеї, які посилювалися життєвим поступом, пробивали собі шлях в лоні 

канонізованих рішень, які зміцніли за роки сталінізму в регіональних умовах. Тому 

поруч із представниками авангарду 1920-х, котрі, як-от Косарев, продовжували свої 

творчі пошуки навіть і в сюрреалістичному ключі (рис.5.668-669), значна роль в 

цьому процесі належить художникам-шістдесятникам, які виборювали право на 
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втілення сучасних ритмів життя у нових формах, в пошуках яких вони звертаються 

до традицій 1920-х років, щоб продовжити ті еволюційні процеси, що були штучно 

перервані. Гостре сприйняття проблем історії та суспільства відбилося на розвитку 

тенденцій узагальнення і монументальної мови. Пошуки широкої декоративної 

манери вирізняють твори художників, що завершували перерваний процес 

європеїзації мистецтва на харківській сцені, як, наприклад, серії акварелей Сергія 

Луньова (з-поміж них – портрети, натюрморти і пейзажі) (рис.5.601-603). Але 

покоління «суворого стилю» багато що змінило в художній системі, 

відштовхуючись від нав’язаних соцреалізмом штампів. 

У середині 1960-х рр. в Харкові складається радикально налаштоване 

літературно-мистецьке коло: письменник Едуард Лимонов і молоді художники зі 

студії Олексія Щеглова: Вагрич Бахчанян (рис.675), Юрій Кучуков, Володимир 

Ландкоф, Віктор Сухомлинов, художник і фотограф Володимир Григоров та ін. 

Найбільш відома виставка «Під аркою» (травень 1965), захована подалі від ока КДБ 

в глибині двору на Сумській вулиці, за висловленням Е. Лимонова, в місці, більш 

відповідному для прогулянки ув'язнених, ніж для виставки [214]. У 1963 році, 

ознаменованому початком дисидентської слави Солженіцина, Вагрич Бахчанян 

створив першу концептуальну авторську книгу «100 однофамільців Солженіцина», 

де були використані фотопортрети людей з прізвищем опального письменника, – 

диссидентський жест художника. Ця арт-книга передувала самвидавам Олександра 

Солженіцина. В 1964 році Бахчанян розмальовував портрети Хрущова й Брежнєва. 

Тоді ж багато галасу наробила провокативна модерністська арт-акція Бахчаняна – 

«дриппінг» на харківському заводі «Поршень». Після цього В.Бахчаняна було 

звільнено з заводу за «пропаганду буржуазного мистецтва». 

Незабаром більшість учасників андеграундних виставок переїхали до Москви, 

як-от В. Бахчанян та В. Сухомлинов. Бахчанян невдовзі знайшов себе в 

андеграундному середовищі Москви, він долучається до знаменитих 

нонконформістських виставок у кафе «Синій птах». Естафета андеграунду в Харкові 
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перейшла в кінці 1960-х до фотографів. Важливу роль у цьому зіграв Володимир 

Григоров (Гріг), він відобразив це коло у своїх фотографіях. Наприклад, в «Дівчині з 

книгою» (1966) постає представниця харківської богеми, поетеса МашаКултаєва 

(Маша, так само, як Щеглов, Гріг і Бах, як їх називали у харківському художньому 

колі, стали героями знаменитого роману Е. Лимонова «Молодий негідник»). 

У другій половині 1960-х років у Харкові формується творчий осередок 

довкола художньої студії Володимира Григорова, також спадкоємця уроків 

раннього харківського авангарду. Разом з Вагричем Бахчаняном він навчався у 

студії декоративно-ужиткового мистецтва Олексія Щеглова (учня І. Падалки та 

В. Єрмілова), де викладали також Б. Косарев, В. Єрмілов. Пізніше Григоров очолює 

фотостудію, яку відвідували майбутні лідери харківського фотомистецтва, як-от 

Г.Тубалєв (рис.5.672), Б.Михайлов (рис.5.679-682), О. Супрун (рис.5.676), 

О. Мальований (рис.5.678), В. Кочетов та ін. [арх. авт.]. Поєднання виразних 

можливостей фотографії і живопису у творчості самого Григорова виявлене не 

тільки в збагаченні прийомів двох мистецтв через їхній обмін, але, передусім, у 

наявності паралельних рядів тих самих мотивів, відтворюваних у фотографії та 

акварелях. Григорівським образам «однієї вулиці» (рис.5.679) властива уважна 

деталізація. Він охоче використовує живописні прийоми. Так, у ноктюрнах 

Григорова постають міські вулиці після дощу, що підсилює множинні відблиски 

світла в калюжах. Як уже було зазначено, до студії Щеглова, де навчався Григоров, 

навідувалися як майстри Борис Косарев і Василь Єрмілов. 

Мистецькі шляхи Харкова останньої третини ХХ ст. показують вже інший 

культурний ландшафт. Поруч із тими, хто виборював творчу свободу кілька 

десятиліть тому, з’явилася нова генерація художників. Проте й вони продовжують 

ставити низку питань, реалізуючи спроби їх вирішення, а саме: як зробити творчість, 

що цілком спирається на місцевий ґрунт, рівноцінною європейському рівню; 

Передусім це була боротьба за вільне мистецтво, не привласнене жодним 

ідеологічним форматом. Мистці осмислювали своє життєве середовище, наче 
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відкриваючи його заново.Попри те, що в середині 1960-х у Харкові відбувся 

неочікуваний сплеск радикального мистецтва, спрямованого на західні художні 

моделі, його було швидко зупинено. Навіть більше – авангардне художнє коло 

Харкова в останню третину ХХ ст. втрачає декілька важливих персоналій (так само, 

як то було в період історичного авангарду – через політичні обставини). Протягом 

другої половини 1960-х – 1990-ті Харків покинули такі перспективні, обдаровані 

художники (живописці, графіки, фотомистці), як-от Вагрич Бахчанян, Зоя Фролова, 

Олександр Міщан, Анатолій Кринський, Павло Тайбер (усі зрештою емігрували до 

США). У 1990-х емігрували Євген Джолос-Соловйов (США), Михайло Педан 

(Швеція), Світлана Кім, Борис Михайлов (Німеччина), Сергій Братков переїхав до 

Москви. 

У Харкові 1970-80-х років існувало декілька знакових художників, які 

складали вузьке коло, де творилися зміни і трансформації мистецької мови (у 

напрямку поєднання сучасних західних моделей і досвіду раннього українського 

авангарду), що відгукувалися на всьому мистецькому просторі Харкова. Євген 

Джолос-Соловйов, Віктор Гонтаров (рис.5.688) і Віталій Куликов формально 

перебували в Спілці художників, але їхня творчість часто не знаходила належного 

розуміння. Їхня творчість тільки частково (і компромісно) була прийнятна для 

спілчанської худради. Як це було, наприклад з доробком учня авангардиста Г. 

Бондаренка В. Куликовим, з усього спадку його екстравагантного живопису й 

графіки тільки театральні плакати були на «легальному» становищі. Значну роль 

відігравали також інші учні Бондаренка, як-от Володимир Ненадо і Віталій Ленчин 

(останній створив оригінальну школу, в якій досягнення авангарду знайшли своє 

втілення). 

Здебільшого художники, які принесли реальні зміни в художню практику 

Харкова, належать до молодшого покоління шістдесятників, чиї погляди склалися в 

епоху надій, викликаних падінням «залізної завіси». Цей короткий період змінився 

довгими роками застою. Але імпульс, отриманий ними в ті роки, став базою 
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швидкого зростання творчої особистості. Хоча пізніше у 70–80-ті роки, це було 

існування (як єдино можливе) «за фасадом» політичної системи, приречене на 

постійні компроміси, і передусім – на існування в статусі маргінального мистця. 

Цим пояснюється енергія новацій, якою вони наділяли вторинні жанри – пейзаж або 

натюрморт. За радянських часів для багатьох художників вони були засобом 

самоусування з ідеологічної зони. Але покоління «суворого стилю» змінило 

традиційне уявлення про побудову цих жанрів, як і усієї художньої системи, 

відштовхуючись від нав’язаних соцреалізмом штампів. 

Однією з ключових фігур у 1980-ті роки на харківській сцені був Євген 

Джолос-Соловйов. Відмовившись від спеціальності художника-монументаліста, 

(яку він отримав у найменш заполітизованому на ті часи в Радянському Союзі 

навчальному закладі, колишньому Строгановському училищі, 1961–1967), Джолос-

Соловйов обрав царину мистецтва, менш залежну від арт-цензури тих років – 

графіку, де допускалася певна умовність. Багато часу пішло на оволодіння 

специфічними техніками, придбання інструментів. Ця робота допомогла пережити 

тяжкі часи «застою», спрямувавши сили мистця на захопливі відкриття 

різноманітних графічних технік – аж до східних, таких рідкісних, як китайський 

малюнок пензлем і тушшю. Твори художника містили в собі елементи кодованої 

мови, що викликало великі підозри у художньої ради Харківського відділення СХУ, 

яка неохоче приймала його роботи на виставку. Так, аргументом для відхилення 

гротескно змальованого художником вікна з низкою сушеної риби було 

припущення, що в рибах символізовано… повішений уряд (авт. арх.) Візуальні ряди 

його графічних серій другої половини 80-х років мали візіонерський характер, в них 

запанувала метафізична реальність. Утім, у багатьох творах присутні харківські 

топоніми. Частіше за все, у жмутах конструктивістських форм, що увінчують обрій, 

вгадується знакова будівля Держпрому або площа Дзержинського, де розташовано 

увесь архітектурний ансамбль часів Першої столиці. Він нагадує про авангардний 

Харків, про творчі змагання, що були затавровані на довгий час. Однак символ не є 
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однозначним, на що вказує паралель із іншого графічного аркуша, де загадково 

потрактований сюжет Вавилонської вежі, до якої тягнуться людські товпища 

(безликі, як у творах пізнього Малевича). Він нагадує не тільки про Татлінський 

Пам’ятник ІІІ Інтернаціоналу (що був, як відомо, за задумом мистця, антитезою 

Вавилонської вежі), а й ті ж таки форми Держпрому – покручені і похилені, як 

Вавилонська вежа – взірець хибного шляху. 

Біблійні та євангельські сюжети – невід’ємна частина творів Джолоса-

Соловйова. Певні сюжети з його графіки перейшли у живописні твори, втілившись у 

яскраві полотна, з-поміж яких виокремлюється особливою експресією образ Христа 

(наскільки це можливо – осучаснений), що постає в роботах «Несення Хреста» і 

«Розп’яття» (1989), де цей сюжет є метафоричним виразом драматизму життя 

людини, яку розпинає соціум; страждання особистості порівнюються з хресними 

муками, де вона приноситься в жертву побудові суспільства, заснованого на де 

індивідуалізації (рис.5.683). Тут порушено було дві великі заборони – на релігійну 

тему і загального табу на тему страждання особистості (ще й того особливого 

метафізичного страждання, яке саме й пронизувало твори Джолоса-Соловйова, 

барокова динаміка яких посилювала драматизм). 

Джолос-Соловйов походив із сім’ї українських інтелігентів, серед яких був 

відомий лікар-гомеопат Іван Прокопенко (кому зобов’язаний був своїм життям 

знаний художник Іван Іванов). Він був третім мистцем у роду, і його мати, 

майстриня графічного мистецтва Любов Джолос, виробивши стратегію виживання 

художника за сталінських часів, як «життя за фасадом», передала цей досвід синові. 

Симптоматично, що саме він, Джолос-Соловйов, відкриває в харківському 

мистецтві початку 80-х років тему «уявлюваних світів». 

Через обмеженість умов творчої реалізації художники змушені були обирати 

складні шляхи для інноваційних перетворень. Віталій Куликов на початку творчого 

шляху знайшов своє місце у царині графіки, передовсім у виставковому і 

театральному плакаті (рис.5.684). У процесі становлення нової художньої культури 
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в Харкові це мало велике значення у просуванні до нових напрямів у мистецтві, 

зокрема, концептуального. В інтерпретації Куликова різновиди плакату, що 

репрезентують театральний і мистецький світ, позначені яскраво вираженою 

орієнтацією на «інтелектуальну гру» (за самовизначенням мистця) [67, с.273]. 

Саме Куликову належить роль новатора, який перебудовував структуру 

картинного простору, повертаючи йому здобутки 1920-х років, зокрема монтажний і 

колажний принципи (що успадкував далі один з його кращих учнів Павло Маков). 

О.Шило виокремлює як ключовий принцип «геометричний монтаж», де «всі 

об’ємно-просторові відношення набувають своїх площинно-проекційних 

еквівалентів», де гравітаційні і смислові відношення твору встановлюються 

суголосно його образній природі [566, с. 217]. Стики і зсуви, «розриви і складки 

форми» (О. Шило) у картинах Куликова створюють вібраційний ефект. У творчій 

лабораторії мистця навіть пейзаж постає у досить несподіваній ритмічній 

інтерпретації, де відчувається органічний зв’язок із художньою стилістикою 

авангарду 20-х. Він базується на ґрунті школи Г. Бондаренка, яку Куликов, як і 

В. Ненадо і В. Лєнчин, отримав в Харківському художньо-промисловому інституті. 

Зі вчителем його поєднувало також місто Новогеоргіївськ (яке поглинули води 

Кременчуцького водосховища). Це прояснює семантику творів з відповідними 

топонімами у обох мистців. Так само, як і в низці відповідних робіт Гонтарова, 

Тайбера (В. Норазяна в 1990-ті рр.) позначеність тематикою спогадів дитинства 

надає акції творення цих унікальних образів зміст сакральної дії нового циклу. 

Однак слід зазначити, що в живописному сенсі, в колористичних розробках він 

спирався на Петра Левченка, саме в тих його надбаннях, що ґрунтувалися на 

паризькому досвіді, який вмістив у себе імпресіоністів і набідів, що значною мірою 

сприяв європеїзації малярської практики Харкова на межі ХІХ-ХХ ст. Куликов не 

тільки захоплювався цим художником, його постпаризьким живописом (авт. арх.), 

насиченим новаціями, а й присвятив йому картину: «Петро Олексійович. Матильда. 

Пейзаж» (1998). (рис.5.685), увівши в свій «пантеон». 
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Третім чинником трансформації простору, динамізації перспективи, що 

відбувається в художніх рішеннях Куликова, певною мірою є осмислення 

фотографічного досвіду, що мав велике значення для Харкова 1980-90-х років. Так, 

малярство і графіка Куликова увиразнилися під впливом успіхів нового арт-медіа 

творчим використанням прийому зйомки ширококутником, що надало їм додаткової 

гостроти. Зазначимо, що полотна мистця суголосні концепції «теорії удару», 

сповідуваної групою «Час», за якою витвір мистецтва має бути «сильним 

повідомленням», що вражає глядача з першого погляду. Картини Куликова мають 

саме таку акцентовану природу, створюючи ефект гострого дотику, вони насичені 

парадоксальною змістовною аналітикою малярського твору. Передусім твори 

Куликова вражають своєю надмірною тілесністю, де особливі риси притаманні 

інтерпретуванню жіночої теми. «Анекдотичними» вони здаються тільки на перший 

погляд – більш глибоке їх сприйняття розкриває відображені у дещо алегоричному 

вигляді ті реалії життя, які спонукають до роздумів над його константами. Як, 

наприклад, велике полотно «Календули» (2006), довкола якого художник згенерував 

виставку («Календули»). Куликов зазначає: «Упродовж кількох років я писав етюди 

чоловічих голів, призначаючи їх для експонування разом з картиною «Календули». 

Це голови симпатичних мені нормальних чоловіків. Вони повинні були дивитися, як 

свиноподібний суб’єкт купує дівчину» [67, с.238]. Картина має алегоричне 

навантаження. Доречно співставити цей факт з досвідом американських модерністів 

як-от Ф.Евергуд чи Д. Левін, які використовували алегоричні (міфологічні) сюжети 

для «реформулювання академічного живопису» [630, с. 49] в 1950–60-ті роки. Так, 

саме заради цього Д. Левін називає сцену з брутальним зображеннями жінок – «Три 

грації» (1965), подаючи в «люмпен-пролетарській» інтерпретації сюжет,який у 

втіленні художників доби Ренесансу і Бароко поставав взірцем краси і шляхетності 

[630, с. 50]. 

Робота Куликова у цьому порівнянні має свої відмінності. Облишивши певні 

карикатурні риси, що ними мистець наділяє своїх персонажів, зазначимо 
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нашарування декількох класичних сюжетів: «Персей і Андромеда» (врятування від 

монстра злиднів), чи «Даная», перед якою постає такий собі «Зевс», з очей якого 

сиплються золоті монети. (З-поміж замальовок мистця є одна – з назвою «Золотий 

дощ», що дуже схожа за композицією, із золотими рисками дощу). В історії 

живопису ця тема, безупинно змінюючи сюжетне наповнення, трансформувалася не 

раз. У зв’язку з полотном Куликова варто згадати знану картину Вермєєра «У 

звідниці», де розробляється саме ця тема, – і їй також притаманний певний наліт 

брутальності, маскування під порок, приховування істини під маскою гри. 

У своїй ревізії світобудови фемінний і маскулінний аспекти знаходяться у 

центрі уваги Куликова. Спотворення (але не безнадійне) чоловічого образу, – як 

результат цієї аналітики, що пояснює, чому це зажадало цілої низки портретів 

«чоловічої еліти» Харкова (рис.5.687), – для врівноваження критичного результату, 

досягнутого в полотні «Календули». Герой картини, котрий досягає всіх благ (в 

іграшковому вигляді як ілюстративний ряд вони постають на парапеті: машинка, 

пляшка шампанського, крісло – як те, що герой може купити за гроші), але всі 

морально-етичні втрати на шляху до самоствердження (що і визначають 

карикатурність його персони), роблять його безпорадним на тому доленосному 

«рандеву», в архетипній ситуації – «він і вона», де він не може завоювати її серця. 

Натомість, жіночий образ у цій картині, як і в інших (в усьому значному 

доробку художника), попри елементи загострення (як прикмети жанру карикатури, 

які мистець переносить у малярський твір), несе риси перфектності. Оголена перед 

чоловіком жінка у творах Куликова (як у знакових картинах «Календули», 

«Республіка» (рис.5.686) та ін.) демонструє алертність і спроможність, фізичну силу 

і ресурс дієздатності. Її оголена постать випромінює природність і вітальність. 

Гострота форми в творах Куликова походить від кубістичної складової, тої 

«серповидної» кубізму (за визначенням Малевича), що дісталася йому від його 

вчителя Бондаренка. Зіштовхуючи один фрагмент реальності з іншим, на гранях 

досягаючи кумулятивного ефекту, він атакує глядача несподівано гострими 
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формами. Трансформацій у творчості Куликова зазнає й портретний жанр. Він 

створив велику серію робіт, в яких постають óбрази його колег і друзів. Попри те, 

що він обирає героями своїх портретів людей з найближчого оточення, вони 

постають у своєрідному заломленні, крізь призму його методу, в якому основним 

виразним засобом є гротеск. 

Третє важливе ім’я харківського художнього кола цього часу – Віктор 

Гонтаров, який створив величезний творчий доробок (що заслужив Шевченківську 

премію), а також потужну художню школу. У ранніх роботах кінця 1970-х – поч. 

1980-х років пошуки художника йдуть у пластичному напрямку (переважно 

експресивні етюди). У цей період відбувається активний пошук тем і мотивів. Одна 

з картин цього періоду являє собою сюрреалістичний аналіз «душі» мегаполісу, що 

постає таким собі вавилонським містом, якому бракує простору садів і полів. У нім 

замість світогляду – перевантаженість інформацією, замість простору – 

перенаселеність, товкотнеча міських жителів, з їх незадоволеними амбіціями, 

болісними переживаннями. Утім, селянська тематика поступово починає 

домінувати. Мистець розповідав про своє народження в харківському селі, яке 

припало на роки окупації. Мати повезла до млина зерно, – там він і з'явився на світ. 

Згадував про збережені в пам'яті звуки старого вітряка, запахи старого дерева. Серед 

картин на цю тему – сюжет, що репрезентує «автопортрет художника в юності». 

Реалії гонтаровськогомонохрому відносять глядача до далеких воєнних років. 

Атрибути окупаційного життя, своєрідна данина – мішки із зерном, свиня, – і поруч 

раціонально не поясненна низка малюнків (хіба що алюзія на хогартівську гравюру 

«Битва картин», де той зобразив символічну баталію, яку ведуть його картини з 

образотворчою халтурою). Цій творчій перспективі протистоїть убога реальність 

українського села воєнних років, з розваленою хатою. Та над усім сурмить у золоту 

трубу янгол, і крила вітряка, немовби позначивши хрестиком те місце, де має бути 

сонце, – провіщують його над краєм, що лежить у сутінках. 
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Починаючи з 1980-х років, на кожній зі значних виставок твори мистця 

ставали подією, на яку чекали, сподіваючись тих відкриттів, які вони несли. 

Звертання до національної архаїки в творчості Гонтарова мало таке ж значення, що і 

вхудожньому експерименті раннього авангарду, парадоксальним чином оновлюючи 

мистецтво (рис.5.688-689). Але тепер уже мистець актуалізує і досвід бойчукістів. 

Він знаходить свою тему, яку О. Федорук влучно назвав «осінніми сумами». 

Протягом 1990-х років пластичне рішення картин Гонтарова змінюється – за 

рахунок підмальовка білилами вони світлішають, стають прозорими, приглушеними 

за кольором. Аскетичний, стриманий колорит, де переважають багаті відтінки 

сірого, несуть свої перлові конотації (одна з найбільш універсальних пов'язана з 

муками творчості, у Ліни Костенко наприклад: «...І неповторність кожної хвилини 

шукає шлях від болю до перлини» [317, с. 66]). Паралельно відбувається визначення 

слобідського краєвиду, в якому з’являються певні константи, флора і фауна (де 

особливе місце займає семантика ворони, пов’язана з архетипом вигнання, а також 

семантика трикстера, як здатність мистця миттєво трансформувати оточення). 

Творам Гонтарова притаманна шістдесятницькааскеза. Цим ідеалам підпорядковано 

колористику і графічний лаконізм полотен, також і загальний епічний спокій, що в 

них домінує. Вони дають архетип виживання. Чарівність краєвидів Гонтарова, у які 

занурені його епічні сюжети, полягає в тому, що він створив глибоко архетипову 

метафору регіонального пейзажу, який відрізняється від схопленого ще Шевченком 

подніпровського пейзажу, з його пишними верболазами. Утім, наполегливий пошук 

Гонтаровим досконалості у втіленні осіннього топосу, що маркує його останні 

десятиліття, – прочитується як маніфест духовної зрілості його генерації, яка мала 

вибороти право на індивідуальність і творчу свободу. Ця тема увиразнюється в 

сюжетах, присвячених культурним героям минулого (Пушкін, Гоголь, Махно), на 

яких спроектоване авторське «я» художника. 

У харківському художньому середовищі 1980-х років розвивається концепт 

«можливого світу», що став головною альтернативою доктрини соціалістичного 
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реалізму (це поняття Я. Хінтіккі обґрунтоване як «можливий стан подій» [293, с. 

35]). Його прибічником був Павло Тайбер, пояснюючи фантастичні сюжети, що 

розгортаються в його картинах, їх меморіальним характером, відносячи цю низку 

óбразів до світу дитинства («Сад мого дитинства» та ін.). У такому ж річищі 

розвивається сакральна тема, з якою в великій картинній серії «Неофіти» (1988) 

надзвичайно сміливо виступає Євген Світличний. Її експозиція, організована УЕТО 

«Панорама» (кураторка Т.Павлова) поза впливовою зоною Спілки художників 

(відкрита у виставковому залі Інституту метрології), стала першою «неформальною» 

виставкою персонального творчого проекту (рис.5.691). Виставку було закрито 

наступного дня після вернісажу. І тільки після втручання авторитетних культурних 

діячів заборону було знято. Спричинила таку реакцію табуйована «релігійна тема», 

що її обрав художник, а також символіка тризуба, яку угледіли в одній із картин. 

Лейтмотив човна (у прочитання Світличним дострасної частини Євангелія) 

перетворюється на ту пластичну форму, що проходить усі рівні картинної серії. 

Кольори української народної ікони (червоний, чорний, зелений, синій і жовто-

золотий) переважають у палітрі картинної серії. Маніфестація чорного квадрату (з 

асоціативним відсиланням до Малевича) на виставці в картині «Перехрестя», зі 

зникаючими в ньому людськими слідами, справила сильне враження на художнє 

середовище. (Близьке вирішення спостерігаємо в роботі Є. Джолоса-Соловйова 

«Несення Хреста», 1989). Картина розширювала межі етичного концепту, заданого 

циклом «Неофіти». Це було одне з перших у харківському середовищі 

незавуальованих звернень до «іконного супрематизму» (за О. Найденом і 

Д.Горбачовим [263, с. 199]) Малевича і взагалі українського авангарду. 

На відміну від Світличного, професійного живописця, який отримав освіту на 

живописному факультеті Київського державного художнього інституту, Володимир 

Шапошников прийшов до малярства з архітектури. Початок творчого шляху мистця 

у 1970-ті позначений рисами концептуалізму, з певними ознаками неопримітивізму, 

прийомів абсурду та мінімалізму. Деякі твори резонують з пошуками львівських 
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художників Ігора та Світлани Копистянських і ширше – напрямку «картинної 

генерації» («picturegeneration»), з особливим поводженням з творами класичного 

спадку, схильністю до пастишу. У 1980 роки Шапошников створює великі 

живописні цикли, як-от «Апокаліпсис», «Картинки з енциклопедії», що є 

парафразами відомих творів класичного репертуару мистецтва Пікассо, Рєпіна, 

Хокусая тощо. 

Значний вплив на створення його художньої мови (де важливою складовою є 

неопримітив) мала творчість Ганни Собачко-Шостак, яку Д. Горбачов назвав з-

поміж тих «народних футуристів» [1, с. 31], що створювали мистецтво авангарду 

поруч з Є. Прибильською, О. Екстер, К. Малевичем.Українські примітивісти дали 

мені рівновагу між сучасним мистецтвом і живою архаїкою» (авт. арх.), що є 

важливим свідченням звернення художників-новаторів цього періоду до ресурсу 

народного мистецтва, суголосного досвіду «історичного» авангарду Важливою 

подією у русі мистецтва Харкова до інших обріїв стає багаточастинний 

великоформатний «Великий Харківський поліптих» (1989, загальна площина – 50 

кв.м) Шапошникова, показаний на хвилі перших неофіційних виставок об’єднанням 

«Панорама» (куратор Т.Павлова). Для інсталяції твору було вибудовано спеціальну 

конструкцію, розроблену автором. Що символічно – його демонстрація відбулася в 

Палаці культури ХЕМЗу, на стінах якого колись були фрески бойчукістів (знищені у 

1930-х). Подія відбувалася в 1989 році в умовах табуйованих показів поза межами 

ХСХУ, і творіння Шапошникова побачили не більше ста осіб (рис.5.690). 

Змістовний план роботи водночас звернутий і до східної культури, що було 

однією з характерних рис мистецтва 80-х років (Джолос-Соловйов і Гонтаров були 

добрими знавцями східного мистецтва, використовували його унікальні техніки і 

підходи). Окремі частини «Великого Харківського поліптиху» структуровані за 

давньоіндійським каноном «дев'яти поетичних настроїв «дхвані-раса». Таку 

концептуалізацію має робота під впливом книги І. Галинської, в якій було 

дешифровано «Дев’ять оповідань» Селінджера) [81]. Низка концептів, що визначили 
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форму поліптиху, надала йому мегакультурного масштабу. В той же час робота, 

виконана на харківському матеріалі, насичена його топікою (знову ж таки перегуки 

із Джолос-Соловйовим). В кожній із 36 композицій зображена дзвіниця Успенського 

собору на Університетській гірці. Архітектурна домінанта, яка звучить у кожному 

полотні й у звертанні до великої форми, нагадує про першу професію Шапошникова 

і його декларацію 1983 року – часу відходу від «великої архітектури»: «Не даєте 

будувати будинки, – буду писати картини. Картина – це річ, завершена, як 

будинок». 

У 1988 молоді художники Андрій Гладкий разом з Андрієм Пічахчи 

організували одне з перших у Харкові альтернативних творчих угрупувань «Літера 

А» (до четвірки авторів приєдналися Олексій Єсюнін та Олексій Борисов). При 

створенні групи виникла полеміка щодо її призначення. Пічахчи відстоював ідею 

герметичності об’єднання, Гладкий пропонував утримувати групу як основне ядро із 

залученням широкого кола художників. Завдяки соціальній активності лідерів група 

«Літери А» набула певних переваг: спільний рахунок зі Спілкою художників (був 

створений Статут), отримала майстерню (пізніше саме її С.Братков використав для 

галереї «Up/down»). Врешті-решт «Літера А» набула значення центру, що поєднував 

художників, спрямованих на вирішення пластичних задач, що були актуальними для 

харківського художнього кола. Групою опікувався В.Куликов, до якого вони 

зверталися як до найбільшого авторитета. Побіжно зазначимо, що в назві групи 

відчувається асоціація зі знаними творами В.Єрмілова, в яких він обігрував літеру 

«А» (зокрема у виданнях групи «Авангард») . 

Сконцентрованість на проблемі кольору (як і інші ознаки) демонстрували їх 

рух в річищі постсезаннівскої стилістики (рис.5.693, 695-696). Цей напрямок 

загалом був обраний харківськими мистцями у тій перспективі пришвидшеного 

засвоєння європейського досвіду (до діалогу з яким повернулися пострадянські 

мистці) в малярстві. Не випадково, що однією з їх виставок була присвячена 100-

річчю з дня смерті Ван-Гога. У подальшому група ініціювала низку виставок у 
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розширеному складі. Симптоматично, що перша виставка «Літери А», яка 

відкрилася в 1989 році, мала назву «9 «Я», встановлювала пріоритет мистецької 

індивідуальності. Тоді ж відбулася скандальна експозиція «Афро» – ухолі 

новобудови Харківського театру опери і балету, який у цей час все більше прибирав 

на себе функції громадського центру. Виставка булапов’язана з першим конкурсом 

краси, який проводив обком комсомолу (ця організація, що мала свій капітал, 

активно розбудовувала соціальну інфраструктуру, створюючи в місті перші 

акціонерні товариства, ярмарки тощо). Це була серія жіночих портретів-гротесків, 

зроблених з натури, і, за словами художників, – мистецька акція протистояння 

іміджеві й культурі псевдо-еротичних «барбі-ню» (рис.5.694, 697). Маючи 

контракти з моделями, художники написали їх зухвалі портрети, що викликали 

обурення замовників і глядачів на кшталт тих, що супроводжували мистецькі 

маніфестації західних модерністів, і в цьому було історичне замкнення кола. 

Окрім притаманного їм потягу до живописної стихії, вони також втілюють 

досвід, набутий в інших сферах. С.Братков використовує художній ресурс 

фотографії, А. Пічахчи – дизайну. У А. Гладкого його досвід роботи в театрі 

позначився на серії «Сліди пейзажів (1989). Знання і спостереження, узяті з життя, 

загострюються в умовному світі живопису для створення нових експресивних 

образів, де колір – емоційна основа, ритм – структура, яка будує форму, пляма – її 

просторове рішення. Головна інтенція «пейзажних слідів» – рух іспостереження, з 

кінцевим проясненням невизначеного і, навпаки, перетворенням ясно баченого на 

приховане, згадуване. Надалі діапазон пошуків розширюється. Так, наступна, 

тривала в часі серія «Малюнки невідправлених листів» А.Гладкого (1989-1998)– 

концептуальна робота у «поштовому» форматі (на тлі усіх філософських і 

літературних романів, – від Ф.Кафки до Ж.Дерида і Н.Бантока, чи «поштових» 

картин від Вермеєра до Е.Хоппера) – постала з реального архіву листів, адресованих 

англійській художниці («другу і спорідненій душі»). У технічному сенсі 

усвідомлене навернення до графічної техніки (монотипії) було необхідним ресурсом 
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вправ на «характер, точність, простоту». Узагальнюючи, можна визначити, що 

творчі здобутки «Літери А» належить до «колористичного» періоду, характерного 

для харківського і, ширше, українського живопису цих років. Хоча порівняно з 

київським «необароко» твори харківських мистців набагато раціональніші, зазвичай 

камерного формату (рис.5.693,695-696, 698-699). 

На потребу в оновленні графіки відгукнувся художник із цього ж покоління, 

що навчався водночас із представниками «Літери А», який також вважав себе учнем 

Віталія Куликова – Павло Маков (рис.5.692). У його творчості певним чином 

простежуються монтажні і колажні прийоми, що асоціюються з моделлю 

«геометричного монтажу», створеного Куликовим. Утім, інваріантом чи модульною 

одиницею (таким собі найдрібнішим елементом графічної мови) даного супертексту 

є мініатюрна гравюра, що містить сюжетне наповнення. Ціле вибудовується з 

малого формату завершених сюжетних відбитків, складаючись у мінливу графічну 

фактуру. Цей «поліекранний» мегаоб’єкт є рефлексією і творчим переосмисленням 

функціонування традиційного офорту загалом і локального явища, пов’язаного з 

домінуванням в 1990-ті роки мініатюрного формату в графіці [304]. 

Цікавим явищем у мистецтві Харкова на межі ХХ–ХХI ст. стала група 

«Слобожанське буриме», чиї експерименти – від розмаїття типів монтажу (зокрема 

«поліекранні» зображення О.Лазаренка) до гібридизації жанрів (як-от автопортрет у 

панорамному пейзажі О.Шила) охоплюють широкий спектр пошуків. Особливе 

значення у засвоєнні досвіду минулого, поєднанні здобутків харківської мистецької 

школи мала художня акція «Шляхами С.Васильківського» (2004), звернена до тої 

генерації, що на зламі ХІХ–ХХ ст. відкривала інноваційний пласт європейської 

художньої культури (барбізонців, імпресіоністів, набідів). 

Особливими живописними пошуками відзначено з 1980-х рр. ранню творчість 

В.Сидоренка, в якій несподівано знаходять стилізоване відображення елементи 

Шевченкової поетики. В середині 1990-х на тлі активних експериментів харківських 

фотомистців, які прагнули поєднати фотографію з живописом (слід згадати  
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виставки Б. Михайлова й В. Кочетова, Є. Павлова й В.Шапошникова), В. Сидоренко 

створює цикли «Арал» (1995) і «Амнезія» (2001), в яких він використовує 

фотографію як симулякр (рис.5.700-701). Основою зображень послужили власні і 

родинні аматорські знімки. Інтерпретація їх засобами живопису іноді кардинально 

відрізняється від фотооригіналів: буденні ландшафти транспонуються в ірреальні 

видіння. Заслуговує на окрему згадку те, що ці роботи були показані на 

Венеційському бієнналє 2003 року. 

Знана сьогодні у світі українська нонконформістська фотографія також 

виникла не в культурному вакуумі (хоча члени цієї групи стверджували, почали 

займатись фотографією, не маючи ні історії, ні традицій). Проте, розглянувши їх 

оточення, можна твердити, що в унікальному художньому контексті Харкова вони, 

безперечно, отримали естафету художнього авангарду 1920-30-х років. Відродження 

модерністських пошуків у мистецтві Харкова продовжується вже наприкінці 1960-х 

років у колі фотографів. Воно було позначене створенням в 1971 році творчої групи 

«Час»: Ю. Рупін, Є.Павлов (засновники), О.Мальований, Б. Михайлов, Г. Тубалєв, 

О.Супрун, О.Ситниченко (пізніше приєднався А. Макієнко). Це був час квартирних 

виставок і слайд-шоу. У близьких стосунках з групою «Час» перебували брати – 

художник О. Міщан та письменник В. Міщан. 

Певна лібералізація життя, що супроводжувала соціальний клімат «відлиги», 

сприяла утворенню в Україні нових, більш адекватних реальності, напрямків 

розвитку художньої культури, хоча вони і не були підтримані владою. Їхня 

життєздатність в усьому залежала від відповідних альтернативних угруповань, які 

з’являлися тоді. З такою програмою виступає нова харківська «сімка» (перегук зі 

«Спілкою семи» раннього авангарду), коло фотомистців, котрі в 1971 році 

об’єдналися в групу «Час». Вони виробили базову образно-стилістичну систему, в 

якій було відкинуто фальшиво-парадизний образ реальності, що нав'язувався 

пропагандою, відкриваючи за ним простір правдивого життя. В образах міських 

ландшафтів тут переважала депресивна атмосфера «реального» соціалізму», що 
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разюче відрізнялася від типових зображень в офіційній пресі. Прикладом може бути 

знімок Юрія Рупіна «Старі бузки в тумані» (1977). Подвійний код роботи 

відкривається тільки після ідентифікації місця зйомки з площею Дзержинського 

(нині Майдан Свободи), в центрі якої було розташовано найбільший у Харкові 

пам’ятник Леніну (рис.5.673). Нехтування ним при фотографуванні цієї площі – 

було викликом. Використання атмосферних ефектів створює топос невизначеності. І 

таке звернення до «розмитих концептів» (Л. Заде, Дж. Лейкофф [27]) є характерним 

для всієї групи. Знаний американський теоретик В. Тупіцин узагальнює значення 

опрацьованого в харківській фотографії (називаючи Б.Михайлова, Є.Павлова і 

С.Браткова) прийому «підвищення концентрації “сліпих плям” (blindspots)» як те, 

що було протиставлено «естетиці прозорості», іманентній офіційному режиму [635]. 

Відсутність, а точніше, припинення авангардних традицій у сучасній для них 

українській культурі суттєво гальмувало процес становлення художника. Проте ми 

виявляємо ці зв'язки, аналізуючи стилістику харківської фотошколи. Так, 

В.Григоров, котрий разом із В. Бахчаняном навчався в харківських авангардистів 

О. Щеглова, В. Єрмілова і Б. Косарева з його фото- і кінодосвідом (був асистентом 

Д.Демуцького на зйомках «Землі» О. Довженка) виховав нове покоління 

фотомистців під знаком відновлення перерваних зв’язків з 1920-ми роками. Деякі з 

них стали членами створеної в 1971 р. групи «Час», представники якої, передусім 

Б.Михайлов, увійшли в історію сучасного світового мистецтва. 

Сьогодні важко помітити зухвалий відтінок, що пролунав у назві групи «Час». 

Його зміст закладений у невразливу для цензури вербалізацію значення 

“contemporary”. Для сигніфікації робіт вони використовували дві печатки: одну – з 

назвою групи, другу – зі знаком сови. Образ нічного птаха як прояв геліоборчого 

сюжету чи антиімперської символіки перегукується з історією харківського 

авангарду. Студія, в якій в 1918 році працювала «Спілка семи» (Б. Косарев, 

В. Бобрицький, М. Калмиков, М. Міщенко, В. Дьяков, Г. Цапок, Б. Цибіс) мала 

назву «Зелена сова».Першим кроком новітньої харківської «сімки» (групи «Час») на 
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шляху звільнення від стереотипів була епатажна концепція фотографії, 

сформульована як «теорія удару», що також перегукується з ідеями футуристів 

початку століття.Для цього андеграундного періоду характерною є експресія, 

пов'язана з переживаннями людини, що зненацька усвідомила себе асоціальною, але 

продовжує жити в соціальній реальності. Монтажі О. Мальованого (рис.5.703-704) 

першими здобули міжнародне визнання, серія Є. Павлова «Скрипка» (рис.5.702) 

була опублікована в польському журналі «Fotografie» (1973), «накладання» (слайд 

на слайд) Михайлова (рис.5.705-707), монтажі Супруна (рис.5.708-709) за гротеском, 

драматизацією і новизною були єдиними у своєму роді в Радянському Союзі. 

Фотографії Супруна – то перші спроби створення адекватних образів 

етноідентифікації. Визнані в міжнародних фотоконкурсах різного рівня, вони 

здобули 140 медалей і дипломів, з яких не більше десяти – в СРСР. 

Наступний період (з кінця 70-х років) позначений лідерством Михайлова. Він 

переорієнтував харківську фотографію, налагодивши зв'язок із московською 

незаангажованою фотографією. Внаслідок його зближення з московським 

художником (українського походження) Іллєю Кабаковим і об'єднанням «Ермітаж» 

з'являється на світ фотографічний соц-арт, який відразу ж став надбанням як 

Харкова, так і Москви. У 1980-ті роки харківська фотографія вже отримала світове 

визнання. Але її тріумф в ці роки не сприймався як досягнення Харкова – 

своєрідного культурного центру, чи України. Це явище, що увійшло тоді у світовий 

культурний простір, дістало назву «іншої російської фотографії», хоч феномен цей 

мав яскраво місцевий характер. На той час харківська фотошкола збагатилася новим 

поколінням авторів, які внесли велике розмаїття тематики та технік. Це були В. 

Кочетов, Р. П’ятковка (рис.5.722), С. Солонський (рис.5.711-712), історично 

пов’язані з групою «Час». Фотографи наступної хвилі додали свіжих сил у галузь 

«прямої фотографії» (straightphotography). Цей жанр можна вважати маніфестом 

групи «Держпром», куди ввійшли М. Педан, В. Старко, І. Манко, Л. Пєсин, 

Г.Маслов, С. Братков, К. Мельник. На початку дев'яностих років майже всі 
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представники цього гурту здійснили рішучі зміни у своєму житті: змінили жанр, 

професію або залишили Харків. Серед останніх – Г.Маслов (США), Л. Пєсін 

(Австралія), С. Братков (Росія). У ці ж роки емігрував найстарший і сьогодні 

найбільш відомий представник харківської фотографії, член групи «Час», 

Б. Михайлов. Суттєвим є те, що ці фотографи не припинили контактів з 

«харківською фотошколою» і навіть запровадили її досягнення в інші географічні 

контексти. Слід зауважити, що в їхніх творчих роботах, створених в цей час на 

іншому ґрунті, переважають харківські реалії, харківська топіка в цілому чи якісь її 

ознаки. 

У Харкові з'являються новий український фотомонтаж (після тривалого 

забуття досвіду 20-х років), фотографічний соц-арт, концептуальна фотографія, 

ташистська фотографія, «книги», фотографічний неопримітив і т. ін. Почуття 

віддаленості від повнокровного культурного життя, відрізаність від світу давали 

парадоксальний поштовх авангардному мисленню. А відсутність сучасної 

фотографічної технології (обладнання і матеріалів) впливало на фактуру мови. 

Характерною для того часу інформаційною ізоляцією пояснюється й те, що сучасне 

покоління фотографів, за їхніми словами, починало ніби з чистого аркуша. 

Значним внеском харківського фотографічного кола у концептуальне 

мистецтво є такі художні об’єкти Бориса Михайлова, як його «книги», що 

з’являються у першій половині 1980-х років: «В'язкість», «Кримський снобізм» 

(1982), «Незакінчена дисертація» (1985). За «залізною завісою» уявлення про 

справжню картину художніх процесів ХХ століття були певним чином обмежені (як 

і історія арт-книги). Тому новий виток livred'artiste, який відкриває Ілля Кабаков, а 

згодом Борис Михайлов, який перебуває з Кабаковим з середини 1970-х в тісних 

контактах, – знаходить своє місце у вітчизняному мистецтвознавстві тільки 

сьогодні. Створена в 1984-1985 рр. Михайловим «Незакінчена дисертація» 

представляла собою стос аркушів з недбало вклеєними в них фотографіями, і рясно 

списаними по берегах. Назва книги апелює до дискурсу радянської науки. Назвавши 
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свій опус «дисертацією» (нехай і незакінченою), Михайлов кидав виклик, попри те, 

що спроектований він був у середовище таких же маргіналів з групи «Час», як і він 

сам – тих, кому заборонений був шлях у радянський мейнстрім. Із закінченням 

періоду глухого опору, фотографій, які показували з-під поли тільки найнадійнішим 

людям, – почався період виходу в публічний простір і дискусій про нову 

фотографію. Це була вже не перша михайлівська «книга з коментарями», але 

«Незакінчена дисертація» являє собою цінність і як певний теоретичний документ, в 

розсіяній текстуальності якого постає маніфест харківського художнього 

андеграунду, що його він представляв. Крім утвердження законів нової естетики, в 

цих книгах («В'язкість», «Кримський снобізм», 1982, «Незакінчена дисертація», 

1985) Михайлов вводить значний контент приватної інформації. «Правда» – 

найважливіший маркер харківської фотографії, однак глядач стикається з чимось 

сором'язливим, нерідко якимось дрібним компроматом з життя самого автора і його 

кола (фотографів, художників). Парадокс полягає в тому, що максимально публічне 

повідомлення інтимно адресоване глядачеві. Слід зазначити, що спосіб їх 

сприйняття мав камерний характер: у 1970-80-х роках в харківському 

фотографічному андеграунді можна було отримати фотографії для домашнього 

ознайомлення, що було модифікацією «квартирних виставок». 

Тут доречно згадати про відкриту західною критикою таку властивість 

харківської фотографії, як її розмитість, шо проявлялась у прийомі підвищеної 

концентрації «сліпих плям» [635, с. 143]. При цьому не можна забувати про 

виворітну гостроту, яка ховається за «сліпою плямою». У період групи «Час» гнів і 

лють, укладені всередині, на виході перетворювалися в ідіотичне бурмотіння: гостре 

висловлювання ховалося за «шумовою» завісою, візуальною чи вербальною. Це 

було «накидання покровів», як-от у Мальованого, коли він накладав на чорно-білу 

фотографію безліч колірних вуалей, в «накладаннях» (слайд на слайд) Михайлова, 

«кольоровій ретуші» і пофарбуваннях Є.Павлова і, нарешті, приєднання ще одного 

розмиваючого шару – вербального – в фотографіях з написами Михайлова (рис.699). 
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Сенс художнього висловлювання в книзі Б.Михайлова симулятивно одягнутий 

в «наукові положення», які «виносяться на захист» в «Незакінченій дисертації» 

Михайлова. Спираючись на репліки ближніх і дальніх співрозмовників, наприклад, 

І. Кабакова і В. Тарновецького, чиї імена з'являються в текстах поряд з Л. Толстим і 

В. Шекспіром («Толстой теж не любив Шекспіра»), Михайлов обґрунтовує кілька 

найважливіших позицій в стратегії харківського модернізму 1980-х рр. Їх можна 

звести до наступного: «парергон» (за Ж.Дерида) [601], «нова документальність» і 

проблема міфу або симулякру. Перегляд межі «професійного» і «аматорського» – 

перша і найважливіша проблема, що розкривається в наступних твердженнях: 

«Довіра до самого себе – це нова художність». В окремих місцях зустрічаємо згадки 

чернівецького фотографа В.Тарновецького, включаючи його пряму цитату: «Зняти 

так, щоб гірше не можна було», яка є ключовою. Нова документальність 

реалізується у перепідпорядкуванні «образу» і «правди», тобто документа. «Не 

благородний, всепрощально-очищувальний катарсис, а введення в еталонний потік, 

вихід з якого – у кожного свій». І, нарешті, проблема ілюзії, або критерії 

справжнього. Ряд суджень, що співвідносяться з Бартовським терміном «міф», який 

позначає «одиницю помилкового, несправжнього сенсу, що функціонує в культурі». 

Слід зауважити, що в будь-який час він – інший, а в радянські 1980-ті він був уже не 

тим, що в 1970-ті. У «Незакінченій дисертації» Михайлов резюмує: «Правда – це те, 

що стало моїм» [598, с. 33, 49, 51, 67, 105]. Розкриває Михайлов і гібридну стратегію 

«тихого підлаштування». «Нова художність. Принцип «тихого підлаштування» – це 

знімати так, щоб фотографія, не встигнувши народитися, знімалася відразу ніби 

старою, ніби вона вже десь зустрічалася». Відзначимо, що подібну стратегію А.-

Б.Оліва називає маргінальним протестом або «зрадою» постмодерністського 

художника. 

Важливим кроком у завоюванні фотографією свого місця у сучасному 

мистецтві є вирішення проблеми кольору, як і загальне питання «втручання у 

світлину». У фотосеріях 1980-х років, зокрема, «Луриках» (1985) Михайлов увів 
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концептуальне розфарбування фотографії. У 1992 році Б.Михайлов і В.Кочетов 

створили спільний виставковий проект, який називавався «Замальована реальність». 

Назва виявляє іронію соц-арту, що обігрує тут одне з фундаментальних положень 

соцреалізму – «підфарбовування» дійсності. (рис.5.723) 

Наступним кроком у подальшій роботі з кольором став проект Євгенія 

Павлова «Тотальна фотографія» (рис.5.717), що являє собою великий блок 

«кольорових» (у першооснові чорно-білих) фотографій, які піддані аналізові, що 

виявляє їх «справжню реальність». У ньому було задіяно не тільки досвід 

попередніх експериментів з кольоровою ретушшю, тепер у (чорно-білу) фотографію 

впроваджується живопис. Інструментом тут є вільний, незагальмований жест, що 

має значення для рукотворного статусу цієї фотографії. Зображення розшаровується 

у процесі роботи на декілька пластів: основного і тих, які створені механічним та 

фарбованим втручанням, монтуванням деталей і т. д. У зображеннях породжується 

простір кольору, його аналіз виявляє головним аспектом у тотальній фотографії 

кольорову контрастність. Особливою сугестією в них наділені червоний та зелений 

кольори. Ґрунт чорно-білої фотографії додає до них чорний колір (нагадуючи про 

колорит давньоукраїнського живопису, навіть ікони). Сам же тип роботи з кольором 

у світлинах, де переважає спонтанність, можна ідентифікувати зі стилістикою доволі 

близької за часом (хоч і недосяжно далекої в просторі) паралелі у світовому 

мистецтві – напрямків, які будуються на довільній знаковості кольору (ташизм, 

colorfield). Вільні форми кольорових плям – то нерідко як акценти, що 

безпосередньо пов’язані з емоційністю та інтуїтивністю, адже, за Г. Рідом, 

«безформний образ лежить глибше, аніж у підсвідомому світі» [407]. Таким чином у 

фотографію уводиться фактор безпредметності, що наближає її до умов 

безпрототипної творчості. У подоланні типологічних канонів і міститься принцип 

«тотальної фотографії» як універсального мистецького методу. 

Твердження Людвіга Вітґенштейна «предмети не мають кольору» – заглядає у 

корінь фотографічної екзистенції. Фотографія підтверджує це усім досвідом своєї 
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чорно-білої історії. Колір у ній був завжди спірним моментом і, можливо, саме тому 

— місцем проникнення чогось чужерідного. У «Тотальній фотографії» реальність 

«безколірних предметів» ніби потрапляє у довгий коридор усвідомлення, наслідком 

чого з’являється можливість проявити саму «кольорову» структуру останнього. У 

підсумку ми володіємо безперервним ланцюгом «картин», витоком якого є відбиток 

із очного дна, а кінцевим – той образ, який виникає у свідомості. Інший рівень, що 

допомагає досягти розширення свідомості у полі «інтерартскейпа» (Т.Павлова), 

таїться у взаємодії живопису і фотографії, де вони обмінюються властивостями 

суб’єктивності і об’єктивності, які їм притаманні, що найвиразніше втілилося в 

трьох проектах, створених Є. Павловим і В. Шапошниковим разом в інтерактивному 

режимі (рис.5.718) [310]. 

Для харківської групи мистців, що опановували нові мистецькі медіа, 

характерне акцентування рис брутальності у відображенні сучасності, пов’язане 

передовсім з ідеями спротиву. І нарешті брутальність є проявом екології Харкова, 

його забрудненості, як перевантаженого промислового міста, що, за висновками 

науковців, викликає (через надмір важких металів у крові), агресивні 

психосоматичні реакції у його мешканців, створюючи навіть певний психотип. 

Найбільш показовими в цьому плані є роботи Бориса Михайлова, у яких через 

акцентування грубої фактури в документації неблагополучної реальності автор 

створює апокаліптичну картину світу. Рухаючись у напрямку пошуків правди у 

викривленому світі пізньорадянської доби, мистці повсюдно відкривають у своїх 

фотографіях розбіжність між убогою реальністю й «лакованою» поверхнею її 

офіційної репрезентації. Знаменним є той факт, що майже половина фотографів 

об’єднання «Час» (А. Макієнко, О. Мальований, Є. Павлов) виросли в особливому 

«експериментальному» кліматі «соцміста», побудованого на початку 1930-х років 

(за проектом архітектора П. Альошина) довкола Харківського тракторного заводу. 

Цей факт знайшов відображення у їхніх персональних художніх візіях, так само, як і 

в особливостях реалізації проекту деконструкції, що його здійснювала генерація 
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харківських нонконформістів. А. Макієнко, піддаючи критичному аналізу 

викривлений «гуманізм» радянської доби, створив низку фотосерій, у яких 

«соцмісто» постає в 1980-ті роки як ентропійне середовище (рис. 5.719-721). 

Рання фотографія Харкова викривала те, що Михайлов назвав «віялом болю», 

де кожен автор репрезентував певний аспект «людини страждаючої», як зворотного 

боку щасливо усміхнено «радянської людини» з пропагандистського плакату (для 

Михайлова це був біль соціальний, у Мальованого – біль естетський, у Павлова – 

біль тілесний). Єдиним винятком, мабуть, був А. Супрун, чиє фотографічне 

мистецтво демонструвало те, що можна описати, як «позитивний гротеск», який 

висходить до українського панегірика. 

В контексті есхатологічних настроїв fin du siècle, новий розквіт фотографії був 

усвідомлений і сприйнятий як фінал усього того, що іменувалося людською 

культурою, і що починалося, згідно з космогонічними міфами, як світло. Потужний 

потік екзистенціального переживання, – усе це визначало потребу в правді, яка стала 

рушійною силою фотографії. У цьому ж світлі історичної ситуації визначається 

прагнення до синтетизму художньої мови, позначене переживаннями кінця століття. 

До нього спрямована концепція «тотальної фотографії» Є.Павлова, що виявляє 

тенденцію до розмивання кордонів, які відокремлюють фотографію від інших 

мистецтв. Синтетизмом відзначається і проект «Фрагменти» С.Солонского, де 

передбачалося складання з фотографічних фрагментів «ідеальної» сучасної людини 

(рис.5.710). Але реальне втілення дало несподіваний результат, в якому просвічують 

апокаліптичні фігури звіра, Бога і людини. «Есхатологічною» виглядає і фотографія 

Р.Пятковки, з її поєднанням чуттєвості і руйнівності, як маніфестації діонісійського 

начала, злитого з названим семантичним рядом. 

Макротерміном, що характеризує харківську фотографію, є укорінене тут ще в 

1970-ті роки технологічне поняття «накладання». Цей прийом, сформований в групі 

«Час», став однією з головних ліній розвитку харківської фотошколи. Сюди входить 

не тільки «накладання» (слайд + слайд) Б. Михайлова, О. Мальованого, Є. Павлова, 
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Р. П’ятковки та ін., але й практично всі види монтажу і колажу. Підводячи підсумки 

розвитку творчого розвитку авангарду Харкова ХХ століття, все це вказує на те, що 

основним напрямком розвитку в мистецтві виявився саме монтаж, інтенсивно 

заявлений на початку століття і так само яскраво проявлений в його фіналі. 

Очевидно, саме цим відчуттям симетрії в часі продиктовані висловлювання 

зарубіжних критиків, які вбачали в творчості Михайлова асоціації з авангардом 

початку ХХ століття. Таку ж дзеркальність, що закільцьовує «подорож за 

примітивом» початку століття, можна побачити в появі в харківському середовищі 

фотографічного неопримітиву (з використанням анонімної фотографії), 

започаткованого «Луриками» Михайлова. Цю лінію далі продовжують В. Кочетов та 

І. Чурсін, Є. Павлов, Р. П’ятковка. Напрямок неопримітиву, що спирається на 

подібну позицію, є наступним за значенням аспектом, основоположним для 

харківської фотографії. Хоча вона і виходить з берегів винайденого нею жанру, 

перетворивши його на дивовижну за повнотою, відвертістю і масштабністю 

енциклопедію радянського міфу. Названі аспекти фотографії харківської школи 

можуть бути об'єднані і пояснені особливостями хронологічної есхатології, що 

віддзеркалює процес українського мистецтва кінця ХХ ст., так і її «сміхової» 

культури, що має глибокі архаїчні корені. Розгляд роботи харківських мистців з 

радянським фотоархівом дає іншу масштабність іронії та абсурду, що вводяться в 

фотографічну реальність і що є засобом аналізу та фіналізації цього явища, яке 

здійснюється засобами нового мистецького медіума нерідко в тому бурлескному 

ключі, який притаманний творам «історичного авангарду». 

Висновки до розділу 

Нові ідеї, які посилювалися життєвим поступом в другій половині 1960-х – 

першій половині 1970-х, пробивали собі шлях у лоні виключно тяжких регіональних 

умов. Значна роль у процесі подолання канонізованих рішень, котрі зміцніли за роки 

сталінізму, належить харківським художникам-шістдесятникам, які виборювали 

(правда, зі значним відставанням) право на втілення сучасних ритмів життя у нових 
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формах, в пошуках яких вони звертаються до традицій 1920-х років, щоб 

продовжити ті еволюційні процеси, що були штучно перервані. Гостре сприйняття 

проблем історії та суспільства відбилося на розвитку тенденцій узагальнення і 

монументальної мови. Пошуки широкої декоративної манери вирізняють твори 

художників, що завершували перерваний процес європеїзації мистецтва на 

харківській сцені. Мистецькі шляхи Харкова останньої третини ХХ ст. показують 

вже інший культурний ландшафт. З’явилася нова генерація художників, що активно 

реалізують творчі інтенції в нових мистецьких медіа (андеграундна група «Час», 

Держпром», «Група швидкого реагування», мистецьке об’єднання «Літера А»). 

У середині 1960-х рр. в Харкові складається радикально налаштоване 

літературно-мистецьке коло: письменник Е. Лимонов і молоді художники зі студії 

О. Щеглова: В. Бахчанян, Ю. Кучуков, В. Ландкоф, В. Сухомлинов, В. Григоров та 

ін., відбуваються сміливі андеграундні виставки. Мистці наново осмислювали своє 

життєве середовище. «Інакший» Харків постає у творах Є. Джолоса-Соловйова, 

П. Тайбера, В.Куликова, В. Гонтарова, Б. Михайлова, Є. Павлова, В. Шапошникова, 

П. Макова. Наприкінці 1960-х рр. у Харкові формується творчий осередок довкола 

фотостудії В. Григорова (спадкоємця уроків раннього харківського авангарду), яку 

відвідували майбутні лідери харківського фотомистецтва, що утворили групу «Час». 

Естафета авангардного мислення, успадкована від Єрмілова, Косарева, Бондаренка, 

допомогла багатьом мистцям, з-поміж них – В. Сидоренко і Б. Михайлов, які гідно 

репрезентували українське мистецтво на світовому форумі Венеціанського бієнале. 

В. Сидоренко створив таку важливу й необхідну для розвитку мистецтва 

інфраструктуру, як Інститут проблем сучасного мистецтва, у фокусі досліджень якої 

постають і проблеми творчого авангарду в художній культурі України. 
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ВИСНОВКИ 

1. Локалізувавши нову українську інтелігенцію, Харків на межі ХІХ–ХХ 

століть став яскравим малярським осередком пейзажу й інтер’єрного жанру з їхніми 

урбаністичними й сільськими мотивами і, нарівні зі Львовом і Києвом, важливим 

центром розвитку модерну. Цьому сприяли як успіхи школи М. Д. Раєвської-

Іванової з її художньо-промисловим потенціалом, так і зв'язки нової української 

інтелігенції з Науковим товариством ім. Тараса Шевченка у Львові, що відігравало 

неабияку роль у збиранні українських сил і що, зрештою, вивело на кін засновника 

українського модерну, творця символів української ідентичності В. Кричевського. 

Наступний, Єрміловський період є визначальним для мистецтва індустріальної 

столиці 1920-х років. Феномен українського відродження генералізується на 

харківському ґрунті як нова єдність творчої еліти, де важлива роль належить 

образотворчому мистецтву, у стильовій самоорганізації якого домінує інтегральна 

стилістика конструктивізму, заплідненого народним мистецтвом. Утворення 

ВУФКУ стимулює розвиток новітніх медіа, а саме очоленого О. Довженком нового 

поетичного українського кіно і фотографії, згрупованої довкола «Нової генерації» з 

Д. Сотником. Акумулювавши енергію«історичного авангарду», його живі носії – 

Б. Косарев, В. Єрмілов – запліднюють «нову хвилю», що втілилась у серії 

радикальних мистецьких акцій ІІ пол. 1960-х – поч. 1970-х (передусім у творчості В. 

Бахчаняна і нонконформістського угруповання фотомистців «Час»). Зібравши сили 

для подолання розриву зі світовим мистецтвом, харківські мистці вийшли на його 

авансцену, але вже під знаком постмодернізму. Аналіз літератури показав, що 

розвиток авангардного руху в Харкові ще не став предметом систематичного 

мистецтвознавчого дослідження. Отже, ключовим є осмислення авангардної 

спадщини Харкова – мистецьких творів, колективних та персональних маніфестацій 

мистців, оприлюднених у тогочасному художньому контексті, зокрема дискусійних 

процесів, усього розмаїття культурних взаємозв’язків художнього життя міста. 
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2. Розкрито як провідну рису амбівалентність художньої культури Харкова ХХ 

ст., яка розвивається в опозиціях: природа – індустрія, провінція – столиця, «сіре 

місто» – осередок мистецького авангарду. Виявлено безперервність авангардних 

процесів в образотворчому мистецтві Харкова, вперше вибудовано періодизацію. 

Передовсім визначено дві генерації, з якими пов’язані два значних пасіонарних 

виплески інноваційного мистецтва: 1) перша третина ХХ ст. (історичний авангард) і 

остання третина ХХ ст. У понятті «історичний авангард» виокремлено ранній 

авангард – 1910-ті рр., зрілий – 20-ті і пізній –1960-ті рр. Визначено періодизацію 

щодо специфіки жанрів, винятково плідних для мистецтва Харкова, де виходили на 

авансцену: пейзаж та інтер’єр на межі ХІХ–ХХ ст., натюрморт – на межі 1910–1920-

х рр., портрет – на межі 1920-30-х, тематична картина – в серед.1930–1980-х рр., 

гібридизація жанрів на зламі ХХ–ХХІ ст. З кінця ХІХ ст. до традиційного кола 

мистецтв, вступаючи з ним у різноманітні зв’язки, долучається світлопис. Новітній 

арт-медіум ревіталізує художню сферу в напрямку модерних змін (кубофутуризм, 

конструктивізм, концептуальне мистецтво, абстракція, соц-арт), досягаючи 

найяскравішого прояву в творчому доробку нонконформістської групи «Час» (лідер 

Б.Михайлів), що отримала інноваційну естафету від майстрів історичного авангарду. 

3. Дослідження ґенези авангардного руху Харкова, аспектованого 

технократичною естетикою, вказують на раннє мистецьке сприйняття в Харкові на 

поч. ХХ ст. руху «мистецтв і ремесел»; формування магістрального річища 

художньо-промислового напрямку й пошуки національного стилю. Актуалізація 

маргінальних гілок мистецтва в художній школі М. Раєвської-Іванової сприяла 

виходу на авансцену світлопису та сценографії. Джерелом щеплення європейського 

модерну визначається художньо-реміснича майстерня, де під проводом чеського 

майстра В. Тракала здобули вишкіл В. Єрмілов, Б. Косарев та ін. Розвиток публічної 

сфери рецепції мистецтва залучає до художньої критики професійних мистців із 

досвідом, набутим у Європі, які, підтримуючи модерні течії (на противагу 
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російській художній школі), виокремлюють перспективу альтернативної моделі 

навчання, що її зреалізують невдовзі художники наступної генерації. 

4. Виняткова роль Харкова у створенні умов для архітектурної маніфестації 

«українського модерну» визначається як вагомий базис всеукраїнського єднання, що 

відбудеться під егідою авангарду в 1920-ті рр. Унікального значення набуває 

постать В. Кричевського, вихованця харківських студій, які були мистецько-

культурним осередком інтеграції новітніх знань. Підкреслюється, що на 

харківському ґрунті відбувається безпрецедентна геокультурна інтеграція, 

інспірована його мистецьким колом, внаслідок якої виникають виняткові рішення в 

національному ключі – видатні пам’ятки українського архітектурного стилю. 

Будинок Полтавського земства та Харківське художнє училище, поглиблені своїм 

історико-культурним контекстом, постають у результаті комунікації міського 

художнього товариства з іншими регіональними центрами, передусім західними (як 

НТШ у Львові), а також з полтавським осередком. За масштабом завдань, що 

постали перед українською культурою, за втіленням архітектурно-художнього 

синтезу, зрештою, за резонансними відгуками винятковими є обидві пам’ятки 

яскравого архітектурно-художнього синтезу. Глибоко закорінені в ґрунт 

регіональних традицій, вони втілюють пріоритети харківського кола при створенні 

національного художнього стилю: знакове поєднання в семіотичному просторі 

західної та східної гілок українського мистецтва. 

5. Упровадження нової концепції мистецтва (альтернативної академічній 

художній парадигмі) здійснюється завдяки студійному руху в Харкові на межі 1900-

10-х рр. («Блакитна лілія» й похідні «Будяк» та «Накось»), надбання якого втілюють 

богемні ідеали художнього життя, синтетично поєднують образотворче мистецтво з 

театром («Блакитне око» Є. Агафонова) та літературою, дають нову інтерпретацію 

персони художника, гендерних ролей («жінка-художниця» і «амазонка авангарду»). 

У контексті світоглядної кризи, драматизму стосунків, заснованих на ґрунті «міфу 

про ідеальність української жінки», визначається роль М. Синякової в бутті гуртка. 
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Важлива для вербальної домінанти раннього авангарду індивідуалізація художнього 

висловлення розкривається в низці рукописних журналів (альманах «Блакитна 

лілія», 1911, і вперше введені в науковий обіг «Начерки», 1908), що репрезентують 

літературно-художню спадщину студії з її рухом до відродження графічної культури 

видань, де домінує притаманна Сецесії художня манера Noiretblanс. Розкрито 

значущість і плідність отриманих вихованцями студії «Блакитна лілія» засадничих 

принципів мистецтва, що транслювалися далеко поза межами Харкова: О. Рибников 

– як провідний експерт при Третьяковській галереї; О. Почтенний – в Петрограді 

(гурт «Коло художників»); Д. Гордєєв – у Тифлісі футуристичного періоду. 

Вирішальними для формування в Харкові базового ресурсу модерних течій 

(модерн, постімпресіонізм, фовізм) визначено художні студії 1910-х рр., очолювані 

мистцями, котрі здобули художній досвід у європейських майстернях і постали як 

виразна альтернатива Харківському художньому училищу з його еталоном 

рєпінського живопису, що його дотримувалося педагогічне ядро учнів майстра, які 

прибули з Петербурга. Як важливий центр, де навчали, наслідуючи паризькі студії, і 

до якого тяжіла художня молодь Харкова 1910-х рр., показана майстерня учня 

А. Матісса – О. Грота та Е. Штейнберга (апологета П.Сезанна і В. Ван-Гога). 

Постать Е. Штейнберга розкривається в іміджі художника-майстрового, що було 

характерно для міста з технократичними уподобаннями і що споріднює його 

видатних мистців (Касандра, В. Татліна, В. Єрмілова). Центром поширення настроїв 

сезаннізму в Харкові була студія «Зелена сова», що містилася в будинку Б.-

Я. Цибіса, котрий став пізніше відомим фігурантом польського авангарду. 

Діяльність гуртка свідчить про нагальну потребу, що виникла в місті, нового 

об'єднання, а також проливає світло на витоки кубофутуристичного спрямування у 

«Спілці семи». Для цього періоду в образотворчому мистецтві Харкова характерно 

відмежування від модерну й перехід від пейзажу до натюрморту. 

6. Наголошується на значному статусі в контексті мистецького життя міста 

художньої колонії у Красній Поляні – сільської садиби сестер Синякових. Її 
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розглянуто як ключовий топос мистецтва раннього авангарду міста й одного з 

найважливіших футуристичних осередків, де в 1916 р. був підписаний під орудою В. 

Хлєбникова Маніфест «Сурма марсіан». Краснополянський художній гурт спонукав 

до життя й активно впроваджував явище української гілки неопримітиву (у 

творчості М. Синякової, В. Єрмілова, Б. Косарева), що базувалася на народному 

мистецтві. Засадничі концепції М. Синякової, яка центрувала довкола себе 

краснополянське коло, визначалися під впливом фовізму й експресіонізму з їхнім 

досвідом концептуалізації архаїки. Воєнна тема загострила експресивну складову. 

Феномен мистецької колонії «садиба Синякових» свідчить про актуалізацію в 

художній культурі Харкова аспектів «фемінізованості» та «войовничості», 

притаманних ранньому авангарду. 

7. Обґрунтовується роль «Спілки семи», альтернативної підвладному 

Російській академії мистецтв Училищу в розвитку раннього авангарду Харкова. 

Становлення кубофутуризму в Харкові, супроводжуване багатоманітною палітрою 

змін, розкривається в індивідуальній творчості художників та їхніх колективних 

практик, передусім на театральному коні, а також у яскравому поєднанні 

архітектури, мистецтва й театру в епатажно-брутальному оформленні кабаре «Дім 

артиста», що було декороване «Спілкою семи», і гібридному поєднанні модерну з 

футуристичним гротеском (відгук на художнє явище віденської «Летючої миші», що 

інтегрувала харківський авангард в європейську художню культуру). У творчому 

доробку «Спілки семи» та її кола простежується кілька напрямків укорінення 

авангарду в мистецтво Харкова. Цей процес у стрімкому темпі завершував низку 

завдань європеїзації, змінюючи стилістику від модерну до кубофутуризму та 

супрематизму. На шляху до новоєвропейського мистецтва, де (за Е. Панофським) 

втрачається вторинний, або умовний, сюжет і відбувається «прямий перехід від 

мотиву до змісту», іконологічна складова вже не є домінантою. Алегорична мова 

змінюється, проходячи через випробування примітивом, до якого сміливо 

звертається нова генерація. Напрямок інновацій харківського авангарду 
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визначається в контактах із художниками Києва й Одеси (О. Екстер, С. Фазіні), які 

сприяли завершенню «колористичної революції» й переходу до спектральних 

кольорів. Кубофутуристичні стратегії «Спілки семи» розкриваються в палітрі 

епатажних жестів, схильності до «зауму», «естетики жовтого», позначеної викликом 

та комізмом; в експериментах зі створенням нової системи координат («спіральна 

перспектива», ідея розвитку «вибухової» форми), звертанні до іконної традиції. 

8. Доводиться, що «харківський період» (1919–1934) згуртовує в нову єдність 

мистецькі школи України. У 1920-ті рр. харківське художнє коло поповнюється за 

рахунок прибуття до столиці творчої інтелігенції з усієї України. З-поміж них М. 

Семенко, який створює в Харкові потужний творчий осередок довкола журналу 

«Нова генерація». Театральне життя Харкова доповнює театр Л. Курбаса. Важлива 

роль належить О. Довженку, який під проводом В. Блакитного започаткував 

художній гурт під егідою «Гарту». У мистецькому середовищі Харкова активно 

генерується напрямок конструктивізму, що стає основним агентом об’єднувальної 

стилістики. Показано, що засновником української гілки конструктивізму є В. 

Єрмілов, котрий у циклі «експериментальних робіт» репрезентує індивідуальний 

шлях від кубізму до конструктивізму. Відштовхуючись у своїх роботах від кубістів і 

дада, з їхньою маніфестацією архаїки, він бере її з української обрядової семантики. 

Художник ревізує традиційну систему жанрів, створюючи конструктивістський 

«пейзаж», «портрет», «натюрморт», «історичну картину». Їх трансформація 

відбувалася значною мірою за рахунок тих чинників у мистецтві конструктивізму, 

які не підтримували міметичну модель – ізольовану або фрагментарну 

репрезентацію предмета, як чинників пластичних тропів. 

9. Висвітлюються принципові зміни в художній культурі України 1920-х рр., 

що поклали край дискримінації фотографії й кіно (як ерзацу живопису й театру) і які 

були офіційно узаконені створенням у 1922 р. ВУФКУ. Ідеологію «Нової генерації» 

М. Семенка транслює конструктивістська фотографія Д. Сотника. Представники 

мистецького авангарду Б. Косарев та В. Єрмілов успішно опановують «кіно-фото» 
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як нові медіа, суттєво впливаючи на їх розвиток. Стверджується, що співпраця О. 

Довженка з ВУФКУ, як і остаточне навернення до кінематографії (всупереч 

живописові), відбувалися саме в унікальному контексті тотального художнього 

експерименту столичного Харкова. Для 1929 р., позначеного участю Б. Косарева у 

зйомках фільму «Земля» О. Довженка, характерний бурхливий інтерес до 

світлопису й кіно, – нових мистецьких медіа, котрі сягнули найвищих щаблів 

художньої ієрархії того часу. Висвітлюється значення створеної Косаревим 

унікальної портретної серії кіногрупи О. Довженка, яка розкриває інтертекстуальні 

зв’язки, що ними була просякнута українська культура 1920-х рр. і що, зрештою, 

позначилося на кінострічці, визнаної на всесвітньому рівні. 

Розкрито у контексті безпосередніх закордонних зв’язків Харкова щеплення 

ідей та мистецького досвіду Бавгауза й групи «De Stijl», що втілилося в 

масштабному Єрміловському проекті оформлення інтер'єрів першого в СРСР 

Палацу піонерів, реалізованого в середині 1930-х, передовсім, у феноменальному 

колірному аранжуванні, що поєднало мову авангардної архітектури й народного 

мистецтва. Водночас зіткнення в ньому конструктивістських концепцій із 

помпезними запитами сталінського «ампіру» визначається віхою втрати Харковом 

перспективи авангардного розвитку. 

10. Сприймаючи з історичної дистанції весь матеріал, виокремлено історичний 

феномен літературоцентризму в харківській культурі 1920-х рр. і його вплив на 

мистецькі процеси. Після відомих змін 1930-х рр. харківський авангард змушений 

був зайняти андеґраундні позиції й надалі існував як офіційно невизнана 

альтернативна гілка мистецтва. Останньою маніфестацією авангардного руху в 

Харкові стала виставка портретної («письменницької») серії А. Петрицького (1932), 

де мистець закарбував літературний цвіт Харкова, що був майже тотально знищений 

протягом 1930-х рр. Різноманітні рухи, множення «відхилень», потаємних знаків 

мови тіла в малярському циклі Петрицького, визначається як невловне 

протистояння системі. Особливого значення набуває портрет М. Семенка як речника 
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ідей свого часу. Визначено ключові фігури в процесі зберігання інтенцій 

художнього авангарду в Харкові після 1930-х років, де велику роль у впровадженні 

модерних напрямків у мистецтві Харкова відіграли В. Єрмілов, Б. Косарев, 

М. Синякова, А. Петрицький. Простежено вплив видатних художників на 

формування наступної генерації мистців. Діяльність В. Єрмілова в Харкові (зокрема, 

викладання в художньому виші) позначилася на особливостях творчості 

О. Щеглова, Д. Гай, В. Бахчаняна, В. Платонова, С. Косенкова, В. Савенкова, 

визначила обрії плідного розвитку дизайну в регіоні. Серед мистців, творчість яких 

формувалася під впливом Б. Косарева, що визначило її своєрідність, – В. Кравець, 

В. Сидоренко, В.Погорєлов, Н. Мироненко, В. Норазян. Г.Бондаренко виховав 

В. Куликова, В. Ненадо, В. Лєнчина. 

11. Показано, що Єрмілов разом із Косаревим та Бондаренком залишалися 

живими носіями художніх концепцій перерваного авангарду в Харкові, створюючи 

в 1960-ті (Єрмілов) та 1970-ті (Косарев) винятково інноваційні роботи. Виведено 

поворотне для подальшого розвитку мистецтва значення «реабілітаційної» виставки 

Єрмілова 1962 р. в Товаристві харківських художників. Звернення мистців за часів 

«відлиги» до ідей 1920-х підкреслюється адресацією низки проектів Єрмілова двом 

знаковим постатям: Пікассо і Хлєбникову. Як щонайбільше втілення авангардного 

ресантименту визначається утопічний проект грандіозної реактивації 

конструктивістського ансамблю головної площі Харкова. Доведено, що Єрмілов і 

Косарев відіграли вирішальну роль у передачі авангардної естафети в Харкові в 

педагогічній взаємодії мистецького осередку студії О. Щеглова, давши поштовх її 

вихованцям В. Бахчаняну і В. Григорову в маніфестації модерністських позицій, що 

втілилося в серії історичних вуличних виставок харківського андеграунду. 

Висвітлено значення культурної інфраструктури Обласного фотоклубу й художньої 

студії В. Григорова при ньому, яку відвідували майбутні лідери харківської групи 

фотомистців «Час» (найвідоміший із яких Б. Михайлов). Підкреслюється, що нові 

ідеї торували собі шлях в образотворчому мистецтві Харкова у надзвичайно тяжких 
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умовах, що відсунуло поступки відлиги порівняно з Києвом на десятиліття пізніше. 

Значна роль у процесі подолання канонізованих рішень, котрі зміцніли за роки 

сталінізму, належить харківським художникам-шістдесятникам, які виборювали 

(хоч і з 10-літнім відставанням) право на втілення сучасних ритмів життя в нових 

формах, звертаючись до традицій 1920-х рр. Пошуки виразистої декоративної 

манери вирізняють твори художників, які завершували перерваний процес 

європеїзації мистецтва на харківській сцені. 

12. Мистецькі шляхи Харкова останньої третини ХХ ст. показують вже інший 

культурний ландшафт. З’явилася нова генерація художників, що відображає 

динаміку поглядів, реалізуючи творчі інтенції в нових мистецьких медіа (групи 

«Час», «Держпром», «Група швидкого реагування», мистецьке об’єднання «Літера 

А»), формує мову, яка стане мейнстрімом українського мистецтва ХХІ ст. Доведено, 

що надалі всесвітньо відома авангардна група фотографів у ранній період 

«комунального модернізму» (на межі 1960–70-х) інтегрувалася, маніфестуючи 

«теорію удару», в альтернативне офіційній культурі об’єднання «Час», яке 

викривало міф про радянську реальність. Виокремлюються стратегії модернізму 

наступного періоду 1980–90-х рр., як-от: «парергон», нова документальність і 

проблема міфу або симулякру. Показано, що перегляд кордонів «професійного» й 

«аматорського» приводить до «нової документальності», яка реалізується в 

перепідпорядкуванні «образу» і «правди», тобто документа. Висвітлюється 

проблема ілюзії або критерії «справжнього», які корелюють з Бартовим терміном 

«міф», що позначає фікцію, яка функціонує в культурі. Особливого значення в 

харківській фотографії набула гібридна стратегія «тихого підлаштування» як 

маргінальний протест постмодерністського художника. Стверджується, що Харкову 

належить безпрецедентна роль у формуванні мови світлопису як нового арт-

медіуму, що відбувалося протягом досліджуваного періоду. 



387 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Авангард Йогансена. – Львів: Наутілус, 2007. – 192 с. 

2. Агафонов Е. Академия художеств (Очерки) / Е. Агафонов // Утро (Харків). – 

1908. – 5 січня (№ 331). – С. 3. 

3. Агафонов Е. Академия художеств (Очерки) / Е. Агафонов // Утро (Харків). – 

1908. – 6 січня (№ 332). – С. 3. 

4. Агафонов Е. СПб. Осенняя выставка картин в городском музее на 

Университетской горке/ Е. Агафонов // Утро. – 1908. – 24 січня (№ 347). – С. 4. 

5. Агафонов Е.А. Заметки художника / Е. Агафонов // Утро. – 1911. – 8 жовтня. 

6. Акулова В. В.Хлебников. Поэтический космос: от поэтического элемента к мифу. 

http://www.hlebnikov.ru/library/texts/akulova2000_hch7.htm 

7. Александр Михайлович Родченко. Статьи. Воспоминания. Автобиографические 

записки. Письма / Сост. В.А. Родченко. – М.: Сов. художник,  

1981. – 223 с. 

8. Алексей Александрович Рыбников. 1887-1949. Живопись / Каталог выставки. – 

М.: Сов.художник, 1988. б/п. 

9. Алексеева Л.К. Шаржи Марии Синяковой / Л.К. Алексеева // Литературная учеба. 

– 1990. – № 2. – С.174–176. 

10. Алфьорова З.І. Візуальне мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ століття / 

З.І. Алфьорова: Дис... доктора мистецтвознавства: 17.00.01. – Х.: ХДАК, 2008. – 476 с. 

11. Альф А. Виставка української графіки в Москві / А.Альф // Література й 

мистецтво (Київ). – 1929. – 23 березня. – № 12. – С. 2. 

12. Альф А. Жовтень і мистецтво України / А.Альф // Нове мистецтво (Харків). – 

1928. – № 1. – 3 січня. – С. 4–5. 

13. Амеліна Л. Марія Сінякова і український авангард /Л. Амеліна // Художнє 

життя Харкова першої третини ХХ ст. – Х., 1993. – С.8–10. 

14. Анатолій Петрицький: Спогади про художника / Упоряд.: Л.М.Петрицька, 

Д.О. Горбачов. – К.: Мистецтво, 1981. – 112 с. 

http://www.hlebnikov.ru/library/texts/akulova2000_hch7.htm


388 

 

15. Анатоль Петрицький. Портрети сучасників: Альбом / Авт.-упоряд.: В.В.Рубан. – 

К.: Мистецтво, 1991. – 128 с.  

16. Анатоль Петрицький. Театральні строї / В.Хмурий. – Х.: ДВУ, 1929. – 81 с.  

17. Анатоль Петрицький. Театральні строї та декорації / Упорядн.: Т.Лозинський, 

Т.Руденко. – Київ-Львів, 2012. – 343 с. 

18. Андрієвський Д. Виставка укр. графічного мистецтва в Брюсселі /Д.Андрієвський 

// Бібліологічні вісті (Київ). – 1927. – № 2. – С. 120–122. 

19. Андриевский А. Н. Мои ночные беседы з Хлебниковым/ А.Н.Андриевский // 

Дружба народов. – 1985. – № 12. – С. 228–242. 

20. Антипенко А. Мой Демуцкий… / А.Антипенко // Сов. фото. –1980. – № 10. – 

С.40–41. 

21. Антонович Д. Тимко Бойчук. 1896–1922 / Д. Антонович. – Прага: Вид-во 

української молоді, 1929. – 15 с., іл. 

22. А.П. Художественная летопись// Куранты (Тифліс). – 1919. – № 3–4. – С.28.  

23. Аради Н. Проблеми образной символики в формировании искусства/Н. Аради // 

Советско-венгерские связи в художественной культуре. – М., 1975. – С. 28. 

24. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс,  

1974. – 392 с. 

25. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. – М.: 

Прометей, 1994. – 352 с. 

26. Арс Лібристо // Нова генерація. – 1930. – № 6–7. – С. 51–62. 

27. Арутюнова Н.Д. Модальные и семантические операторы / Н.Д.  Арутюнова // 

Облик слова: Сб. статей / РАН. Ин-т рус. яз. – М., 1997. – С. 22–40. 

28. Асеева Н.Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры 

(конец ХІХ – начало ХХ века) / Н.Ю. Асеева. – К.: Наукова думка, 1989. – 200 с.  

29. Асєєва Н.Ю. Українсько-французькі художні зв’язки 20–30-х років ХХ ст. / Н.Ю. 

Асеева.  – К.: Наукова думка, 1984. – 127 с. 

30. Асеева H. Історія побутування поняття «імпресіонізм» на терені вітчизняної 

культури / Н.Асеева // Імпресіонізм і Україна. – К.: ПФ «Галерея», 2011. – С.9–14. 



389 

 

31. «Аул Гідже» в дитячому театрі //Мистецька трибуна. – 1930. – № 6. – С. 13. 

32. Афанасьєв В.А. Український радянський живопис / В.А. Афанасьєв . – Київ: Вид-

во АН УРСР, 1962. – 62 с. 

33. Афанасьєв В. Становлення соціалістичного реалізму в українському 

образотворчому мистецтві / В.А. Афанасьєв. – К.: Мистецтво. – 1967. – 172 с. 

34. Афанасьев В.А. Украинское советское изобразительное искусство 1917 – 1921 

гг.: Проблемы становления / В.А. Афанасьєв: Автореферат дис… доктора 

искусствоведения. – К., 1984. – 40 с. 

35. Афанасьєв В. Мистецьке життя України першої половини ХХ століття. 

Утворення Української академії мистецтв / В.А. Афанасьєв // Нариси з історії 

образотворчого мистецтва України ХХ ст. – У 2–х кн. – Кн.1. – 2006. – С.7–61. 

36. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения / К. Бажак / Пер. с 

франц. А. Кавтаскина. – М.: АСТ: Астрель, 2003. – 159 с. 

37. Бажан М. О. Довженко. Нарис про митця / М. Бажан. Київ: Вид-во 

ВУФКУ, 1930. – 32 с. 

38. Баран  Х. К истолкованию одного стихотворения  /  Х.Баран. – URL: 

http://lib.rus.ec/b/180798/read 

39. Барт Р. Мифологии / Р. Барт / Перевод и вступительная статья С.Н. Зенкина. – 

М.: Академический проект, 2014. – С.258. 

40. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Cредневековья и 

Ренессанса / М.М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1965. – 527 с. 

41. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. – М., 1975. – С. 392. 

42. Безручко О. Режисерська лабораторія Олександра Довженка. Порівняння з 

режисерською майстернею Леоніда Трауберга на Лєнінградській кінофабриці / О. 

Безручко // Kino-Коло (Київ). – 2006. – № 32. – С. 174–175. 

43. Безхутрий М. О.Довгаль: Каталог виставки графічних творів. 1958–1959 / М. 

Безхутрий. – Х., 1959. – 62 с. 

44. Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут / П. Белецкий. – Л.: Искусство, 1985. – 240 с. 

http://lib.rus.ec/b/180798/read


390 

 

45. Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. / П. Белецкий /под 

ред. И.В. Семенникова.– Ленинград: «Искусство», 1981. – 256 с: ил. 

46. Беньямін В. Вибране / В.Беньямін / Пер. з нім. Ю.Рибачук, К.Симонович. – Львів: 

Літопис, 2012. – 213 с. 

47. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки /А.Біла. 

– К. : Смолоскип. – 2006. – 2 жовтня. – 464 с. 

48. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії / Ю.Бірюльов. – Львів: Центр Європи, 

2005; друге, змінене видання 2016. – 184 с. 

49.     Бірюльов Ю. Стильовий та жанровий діапазон творчості українських митців 

Львова міжвоєнного двадцятиліття (1919—1939)  /  Ю. Бірюльов  // 

Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. Спецвипуск / Редкол.: А. Бокотей 

(голова) та ін.; ІПСМ НАМ України. – Львів: Афіша, 2011. – С. 86-103. 

50. Богомазов О. 1880–1930. Живопис та елементи /О.Богомазов. – К.: Задумливий 

страус, 1996. – 152 с. 

51. Богомазов О. Передмова / О. Богомазов // Каталог первой выставки картин 

группы художников г. Киева «Кольцо», организованной кружком «Искусство» 

при Киевском политехническом институте и приглашенными художниками. – К., 

1914. – С. 3–8.  

52. Боулт Дж. Національний за формою, інтернаціональний за замістом: модернізм в 

Україні / Дж. Болт // Український модернізм 1910–1930: альбом. – 

Хмельницький: Галерея, 2006. – С.7-15. 

53. Боулт Д. Перепуття / Д. Боулт. – URL: http://nasledie-rus.ru/podshivka/8215.php 

54. Бузько Дм., Шкурупій Гео. Старим Дніпром в останній раз / Дм. Бузько, Гео. 

Шкурупій // Нова генерація. – 1927. – № 1. – С. 21–25. 

55. Бурлака В. Опыты позитивного мышления / В. Бурлака // Зеркало недели. – 

2000. – 17 червня. – № 24. 

56. Бюргер П. Теория авангарда / П.Бюргер. М.:V-A-C press, 2014.– 200с 

57. Бурячківський О. Михайль Семенко // Kino-Коло. – 2000 (літо). – № 6. – С.110-113. 



391 

 

58. Василий Ермилов. 1894–1968: каталог виставки / сост. А.Е. Парнис. – М.: Галерея 

«Проун», 2011. – 239 с. 

59. Василий Дмитриевич Ермилов. 1894–1968. Материалы к творческой биографии: 

статьи, письма, дневники, воспоминания, каталог произведений / сост. 

А.Е. Парнис. – М.: Галерея «Проун», 2012. – 534 с. 

60. Вержбицкий С. Современная польская живопись / С. Вержбицкий // Аполлон. – 

1910. – № 9. – С. 5–19. 

61. Вертинский А. Н. Дорогой длинною…/А. Н. Вертинский  –  М.: Правда, 1991. – 

608 с. 

62. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов . – М.: Искусство, 1966. – 320 с. 

63. Верховский Н. «Кольцо» /Н. Верховский // Утро. – 1911. – 8 жовтня. 

64. Веселовська Г. Модерний та авангардний театр в Україні першої третини ХХ 

століття / Г. Веселовська / Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ 

століття. – К.: Інтертехнологія, 2006. – 159–220. 

65. Викторов Л. «Дом артиста» // Театральный журнал. – 1918. – № 6. – С.10.  

66. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта / Б. Виппер. – СПб.: Азбука–

классика, 2005. – 384 с.  

67. Віталій Куликов: Альбом / Упорядн.: М.Шток. – К.: Родовід, 2009. – 296 с. 

68. Владимир Татлин. Ретроспектива: каталог выставки / Под общей редакцией 

А. Стригалева и Ю. Хартена. – Köln: DuMont, 1993. – 415 с. 

69. Волошин М. Лики творчества. – Л.: Наука, 1988. – 848 с. 

70. Врона І. Сучасні течії в українському малярстві / І.Врона // Критика (Київ). – 

1928. – № 1. – С.116–123. 

71. Врона И. Всеукраинская художественная выставка «10 лет Октября» / И. Врона // 

Советское искусство (Москва). – 1928.  – № 2. – С. 17-30. 

72. Врона І.І. Життя і творчість А.Г. Петрицького / І.І.Врона. –  К.: Мистецтво, 

1968. – 189 с. 

73. Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. – М., 1963. – 364 с. 

74. Всеукраїнська виставка АРМУ. Каталог. Х., 1927.  



392 

 

75. Высокий Б. Выставка картин студии «Голубая лилия» // Утро (Харків). – 1909. – 

10 лют. 

76. Выставка семи первая: Каталог: Живопись, графика, скульптура. – Х., 1917. 

77. Выставка «Союза искусств» // Южный край. – 1918. – 3 травня. – № 18. 

78. Выставка Художественного цеха в оценке ее участников // Творчество. – 1919. – 

№ 1. – С.30. 

79. Выставки советского изобразительного искусства: Справочник, т. 1 (1917–1932). М: 

Сов. художник, 1965 – 557 с.; т.2 (1933–1940). – М.: Сов. художник, 1967. – 582 с. 

80. Вязова Е. Желтый цвет: от декаданса до модерна / Е. Вязова // Искусствознание. 

– М., 2001. – № 1. – С.340-351. 

81. Галинская И.Л. Загадки известных книг / И.Л. Галинская. – М.: Наука, 1986. – С. 128. 

82. Гельфандбейн Я. Река воспоминаний / Я.Гельфандбейн. URL: 

http://www.belousenko.com/books/memoirs/gelfandbeyn_1.htm 

83. Герасимов С. Искусство мужественной правды / С. Герасимов // Искусство кино. 

– 1969. – № 9. – С.19. 

84. Герчук Ю. Живые вещи / Ю.Герчук. – М.: Сов.художник, 1977. – 141 с. 

85. Геташвили В. Тифлис как центр  авангардного искусства / В. Геташвили // 

Энциклопедия русского авангарда в 3-х т. Т. ІІІ. Кн.2. – М.: Глобал Эксперт энд 

Сервис Тим, 2014. – С.299-301. 

86. Гирин Ю. Составляет ли авангард стиль? / Ю. Гирин // Искусствознание. – 2011. 

– Вып.1-2. – С.174-187. 

87. Гоголь М. Сорочинський ярмарок /М.В.Гоголь //Твори в 3-х т. Т.1 –  К., 1952. – С. 72. 

88. Голинський M. Спогади/ М. Голинський. URL: 

http://www.ukrcenter.com/Література/ Михайло-Голинський/25833-12/Спогади 

89. Голованов Н.Н. О советской тематической картине  / Н. Н. Голованов. – М.: 

Сов. Художник, 1970. – 71 с. 

90. Голубець О. Актуальне мистецтво: реальність чи парадокс часу / О.М. Голубець 

// Артанія. – 2008. – № 4. –Кн.13. – С.4-7. 



393 

 

91. Голубець О. Між свободою i тоталітаризмом: Мистецьке середовище 

 Львова другої половини XX століття / О. М. Голубець. – Львів : Академічний 

експрес, 2001. – 176 с.  

92.  ГолубецьО. Мистецтво ХХ століття: Український шлях: моногр. / 

О.М. Голубець. –Львів, 2012. –199 с. 

93. Голубець О. Українське мистецтво сьогодення i перспективи 

XX століття / О.М. Голубець // Мистецтвознавство 2000. – Львів: Ін-т 

народознавства НАНУ, 2001. – С. 17–34. 

94.  Голубець О. Художнє життя 1970 – середина1980-х років «Втеча у сфери 

декоративно-прикладного мистецтва / О. М. Голубець // Вісн. Харківської 

державної Академії дизайну і мистецтв. – 2002. – № 2. – С. 62–68. 

95.  Голубець О. Феномен українського авангарду / О. М. Голубець //Універсум. 

2012. – № 3-4. – С.42-44. 

96. Гомбрих Э. История искусства / Э. Гомбрих. – М.: АСТ, 1998. – 688 с. 

97. Горбачов Д. Романтика і артистизм / Д.О. Горбачов // Мистецтво.–1966. – № 4. 

98. Горбачов Д. Новознайдені твори А. Петрицького / Д. О. Горбачов  // 

Мистецтво. – 1965. – № 10.  

99. Горбачов Д. Письменницькі портрети А.Петрицького / Д.О. Горбачов // 

Вітчизна. – 1966.–№ 5. 

100. Горбачов Д. О. А.Г. Петрицкий/ Д.О. Горбачов . – М.: Советский художник, 

1971. – 152 с. 

101. Горбачов Д. На мистецькому небосхилі віку / Д.О. Горбачов // Наука і 

культура: Україна. – К., 1982. Вип. 16. – С. 281–282. 

102. Горбачов Д. Тіні українського авангарду/ Д.О. Горбачов // Нова ґенерація 

(спецвипуск). К., 1992. – С. 11–13.  

103. Горбачов Д.О. Український авангард 1910–1930 років / Д.О. Горбачов // 

Український авангард 1910–1930 років: Альбом / Авт.–упорядн. Д. О. Горбачов. – 

К.: Мистецтво, 1996. – 400 с. 



394 

 

104. Горбачов Д.О. На карті українського авангарду/ Д.О. Горбачов // Українське 

мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Наукова думка, 

2000. – С. 93–106. 

105. Горбачов Д. О. «Він та я були українці»: Малевич та Україна / Д.О. 

Горбачов. – К.: СІМ студія, 2006. – 456 с. 

106. Гординський С. Про Стріху, мадемуазель Зозе і Зелену Кобилу / 

С. Гординський // Київ. – 1955. – № 5. – С. 217-221. 

107. Гордеев Д. Футуризм /Д. Гордеев // Ars. – 1918. – № 2-3. – С. 135-136. 

108. Госейко Л. Історія українського кінематографа 1896-1995 / Л. Госейко. – К.: 

КІНО–КОЛО, 2005. – 461 с.  

109. Грищенко А. Русская икона как искусство живописи /А. О. Грищенко // 

Вопросы живописи. Вып. 3. – М.: Изд. автора, 1917. – 266 с.  

110. Грищенко А. О связях русской живописи с Византией и Западом XIII–XX вв.: 

Мысли живописца /А. О. Грищенко . – М.: Изд. автора, 1913. – 89 с. 

111. Грушевский М. История украинского народа / М. Грушевский // Украинский 

народ в его прошлом и настоящем. – СПб.: Общественная польза, 1914. Т. 1. – 

С. 38–360. 

112. Губарь О. Привоз. К истории самого знаменитого рынка Одессы / О. Губарь . 

URL: http://viknaodessa.od.ua/?Gubar_06 

113. Грінберг К. Авангард і кітч / К. Грінберг.  

URL:   http://www.azh.com.ua/lib/avangard-i-kitch 

114. Даниэль С. Натюрморт: к предыстории жанра/ С. Даниэль // Виппер Б. 

Проблема и развитие натюрморта. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – С.8-20. 

115. Деготь Е. Русское искусство XX века / Е. Деготь. – М.: «Трилистник», 2000. – 226 с.  

116. Денисенко О. Імпресіоністичні тенденції в живописі харківських митців / О.О. 

Денисенко // Імпресіонізм і Україна. –  К.: ПФ «Галерея», 2011. – С.24–28. 

117. Денисенко О.О., Скульский М. Ю. Василий Ермилов известный и 

неизвестный  / О.О. Денисенко, М. Ю. Скульский – Х., 2005. 



395 

 

118. Денисенко О. Уродженець Слобожанщини / О.О. Денисенко // Зоряний віз 

Віктора Гонтаріва/  – C.11-13. 

119. Дёринг-Смирнова И.Р., Смирнов И.П. «Исторический авангард» с точки 

зрения эволюции художественных систем/ И.Р.Дёринг-Смирнова, И.П. Смирнов 

//Russian Literature. – 1980. –VIII. – С.403-468. 

120. Дзюба І. Деякі проблеми розвитку нашої культури / І. Дзюба // Наука і 

культура: Україна. – К., 2002. – Вип. 31. – С. 4–7. 

121. Дзюба І. Духовні спустошення і трансформації в українському суспільстві ХХ 

ст. / І. Дзюба // Дзюба І. З криниці літ: тритомник. – К.: Обереги: Гелікон, 2001. – 

Т.ІІ (Українська модерна література). – С. 667–675. 

122. Димшиць Е. Український живопис кінця 1950-х – початку 1990-х років / 

Е. Димшиць / Нариси з icтopiї образотворчого мистецтва України XX ст. Кн. 2. – 

К.: Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ, 2006. – С. 150–192. 

123. Дмитриев Ю. Театры миниатюр / Ю. Дмитриев // Русская художественная 

культура конца XIX – начала XX в. (1908-1917). Кн. 3. – С. 191–206. 

124. Довженко О. Твори в п’яти томах, т. I. /О. Довженко – К.: Дніпро, 1964. – С.28. 

125. Довженко А. О задачах киножурнала /А.О. Довженко // Искусство кино 

(Москва). – 1969. – № 9. – С. 15-18. 

126. Долинский М.З. Искусство и Александр Блок / М.З. Долинский . – М.: 

Советский художник, 1985. – 334 с. 

127. Дризен Н.В. 40 лет театра. Воспоминания / Н.В. Дризен. – 1875-1915. – СПб.: 

К-во «Прометей». – 199 с. 

128. Дорошенко А. Мой город / А. Дорошенко. Одесса: Изд-во Optimum. – С.73. 

129. Дымшиц Э.А. Натюрморт в украинской живописи ХХ в. Проблема развития 

жанра / Є.А. Дымшиц. Автореф. дис…канд. искусствовед. – К., 1992. – 17 с. 

130. Евреинов Н. Ф. Ропс / Н.Н. Евреинов. Критический очерк. – СПб., 1910. 

131. Евреинов Н.Н. Театр как таковой (Обоснование театральности в смысле 

положительного начала сценического искусства и жизни) / Н.Н. Евреинов. – 

СПб., 1912. 



396 

 

132. Евреинов Н.Н. Театр для себя / Н.Н. Евреинов. Пг, б/г. Ч.3. – С.104. 

133. Евреинов Н.Н. Оригинал о портретистах / Н.Н. Евреинов. К проблеме 

субъективизма в искусстве. – М.: Госиздат, 1922. – 110 с. 

134. Евтушенко С. Эти 9 солирующие «Я» / С. Евтушенко // Красное знамя. – 

1989. – 5 жовтня. 

135. Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. 

В.Шовкун; Наук.ред.пер. О.Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2003. – 503 с. 

136. Ернст Ф. До відкриття всеукраїнської художньої виставки /Ф. Ернст // 

Радянське мистецтво (Київ). – 1928. – № 4. – С. 2–5. 

137. Жбанкова О. Українська модель імпресіонізму / О. Жбанкова // Імпресіонізм і 

Україна. – К.: ПФ «Галерея», 2011. – С.15–23. 

138. Жадова Л. А. В. Е. Татлин. Заслуженный художник РСФСР/ Л.А.Жадова.  – 

М., 1977. 

139. Жадова Л.А. О теории советского дизайна 20-х гг. / Л.А.Жадова // Вопросы 

технической эстетики. — М., 1968. — Вып. 1.  

140. Живі традиції: Українські радянські художники про себе і свою творчість / 

Авт.–упор. Владич Л., Блюміна І. – К.: Мистецтво, 1985. – 174 с. 

141. Заварова Г. Відблиск повноти. Син гармонії Григорій Гавриленко / Г. 

В.Заварова // Музейний провулок. – 2004. – № 2. – С. 86–93. 

142. Заварова Г. Григорій Гавриленко. Живопис, графіка, книжкова ілюстрація  / 

уклали Г. Заварова, Л. Соляник. – К.: СХУ, 1985. Без паг. – 4 арк. іл. 

143. Заварова Г.В. Метафізика твірної лінії / Г. В. Заварова // Синтези: Часопис з 

питань культури. – 1994. – №1. C. 11–15. 

144. Заварова А.В. «Чистый кристалл человеческого духа неистребим» / А.  В. 

Заварова // Воздушные чернила. – К.: Факт, 2000. – С. 90–98.  

145. Заварова А.В. «Дом Митасова» / А. В. Заварова // «Касталия»: Опыт будущего 

/ Состав. Т. Каспер, А. Заварова. – К.: Сфера, 2001. – 132 с. 



397 

 

146. Заварова А. Мотив детства в русской художественной культуре конца ХІХ – 

начала ХХ вв. / А. В. Заварова // МІСТ (Київ). – 2003. – № 1. – С. 54-62.  

147. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв./ отв. 

ред. М.Ю. Давыдова. – М.: РГГУ, 2001. – 436 с. URL: 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:137569/Source:

default# 

148. Затенацький Я. Український радянський живопис / Я. Затенацький. – К.: Вид-

во АН УРСР, 1958. – 116 с., іл. 

149. Збочення «Авангарду». Хроніка // Червоний шлях. – Х. – 1929. – № 12. – 

С. 220. 

150. Звоницкий Э. М., Лейбфрейд А. Ю. Госпром / Э.М. Звоницкий, 

А.Ю. Лейбфрейд. – М.: Стройиздат, 1992. – 80 с. 

151. Земская М.И. Александр Волков (мастер «Гранатовой чайханы») / 

М.И. Земская . – М.: Сов. художник, 1975. – 158 с., ил. 

152. Зинаида Серебрякова. Письма. Современники о художнице/ Авт.-состав. 

В.П.Князева. – М.: Изобр. искусство, 1987. – 303 с., ил. 

153. Зингерман Б. Пространство в пьесах Чехова // Взаимосвязь искусств в 

художественном развитии России II пол. XIX в./ Б. Зингерман : Идейные 

принципы. Структур. особенности: сб. ст. / Акад. наук СССР, Всесоюз. науч.-

исслед. ин-т иск-знания; Отв. ред. Г. Ю. Стернин. – М.: Наука, 1982. – С.298-351. 

154. Зих И. О выставке украинского художественно-архитектурного отдела 

Харьковского литературно-художественного кружка / И. Зих // Утро. – 1914. – 14 

березня. 

155. Золотоверхова І., Коновалов Г. Довженко-художник /І. Золотоверхова ,  

Г.Коновалов . – К.: Мистецтво, 1968. – 283 с. 

156. Золотухіна Н.А. Культурно-стилістична своєрідність образа кримської 

природи / Н.А. Золотухіна : Автореф. дис…канд. искусствовед.– Симферополь, 

2009. – 20 с. 



398 

 

157. Зонтаг С. Про фотографію / С. Зонтаг / Пер. с англ. // Мир фотографии. – К.: 

Основи, 2002. – 189 с. 

158. Зоркая Н.М. Кино. Театр. Литература. Опыт ситемного анализа / Н.М. Зоркая. 

– М.: Аграф, 2010. – 400 с. (Серия «Символы времени»).  

159. Издебский В. Новая живопись / В. Издебский // Искусство и печатное дело. – 

1910. – № 2–3. 

160. Издебский В. Современное искусство и город / В. Издебский // Киевская 

мысль. – 1910. – 23 февраля. 

161. Искусство в Харькове // Колосья. – 1918. – № 9. – С. 13. 

162. Історія українського мистецтва в 6-ти томах. – Т.5 (Радянське мистецтво 1917–

1941 рр.). К.: Голов. ред. УРЕ, 1967. – 477 с. 

163. Історія українського мистецтва» у 5-ти томах. – Т.5  К.: УРЕ, 2007. 

164. Ільницький О. Український футуризм (1914-1930) / О. Ільницький // Переклала 

з англ. Рая Тхорук. – Львів: Літопис, 2003. – 456 с.  

165. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание / М.С. Каган. – Л.: Изд–

во Ленинградского ун-та, 1991. – 384 с.  

166. Каган М.С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование 

внутреннего строения мира искусств / М.С. Каган.– Л., 1972. – 494 с. 

167. Калитина Н. Французская пейзажная живопись / Н. Калитина. – Л.: Искусство, 

1972. – 261 с. (Из истории мирового искусства). 

168. Камеяма И. Водный лабиринт, город смешанной крови: Хлебников и 

Астрахань (Астрахань в творчестве Хлебникова) / Икуо Камеяма // Юность. – 

1995. – №1. – С.41–43. 

169. Канішина Н.М. Художньо-естетичні засади українського авангардного 

мистецтва першої третини ХХ століття /Н. М. Канішина : Автореф. дис... канд. 

філософ. наук. – К., 1999. – 20 с. 

170. Касіян В. Мистецтво графіки / В. Касіян . – К.: Мистецтво,1960. – 44 с. 

171. Каталог виставки «Художник сьогодні» в залах Всеукраїнського соціального 

музею ім. Артема. – Х., 1927. 



399 

 

172. Кафка Франц. Щоденники 1910-1923 рр. / Франц Кафка // Упоряд. Макс Брод / 

Переклад з нім. – К.: Всесвіт, 2000. – С.146. 

173. Кашуба-Вольвач О. М. Тряскін у Київському художньому інституті в 1920-х 

рр. / О. Кашуба-Вольвач // Другі читання пам’яті М.Ф. Біляшівського. Матеріали 

наук.конф. 24-25 жовтня 2007. – К.: Артліт, 2009. – С.64-69. 

174. Кашуба-Вольвач О. Олександр Богомазов. Автопортрет / О. Кашуба-Вольвач. 

– К.: Родовід, 2012. – 108 с. 

175. Кесельман О. Навздогін за сонцем (Нотатки підчас фільмування «Землі» / О. 

Кесельман // Кіно. – 1929. – № 7. – С.17. 

176. Кин.М. Художественная выставка «Союза искусств» //Колосья. – 1918. – № 2-

3, с. 22. 

177. Кобилянська О. Царівна / О. Кобилянська. – К., 1969. – 356 с. 

178. Коваленко Г. Вспоминая «Аэлиту» / Г.Ф. Коваленко // Інтервали. Космізм в 

українському мистецтві ХХ століття. Частина І: книга-каталог. – С.80. 

179. Коваленко Г. Ф. Александра Экстер. Цветовые ритмы / Г.Ф. Коваленко // 

Государственный русский музей. СПб, 2001. – С. 6. 

180. Коваленко Г. Ф. Александра Экстер, Alexandra Exter в 2 т. Т. 1. / Г. Ф. 

Коваленко. – М.: Издат.программа Московского музея современного искусства, 

2010. – 361 с. 

181. Ковальчук Е. Анатолий Петрицкий / Е. Ковальчук. Публикация архивного 

документа // Міст (Київ). 2013. – № 9. – С. 99-124 

182. Ковальчук О.В. Історія живописного факультету НАОМА і його роль у 

вихованні мистецьких кадрів та формуванні національної живописної школи 

України 1917-1941 / О.В. Ковальчук : Автореф. дис…канд. мистецтвознавства. – 

К., 2003. – 21 с. 

183. Козловски П. Миф о модерне / П. Козловски. – М.: Изд–во «Республика», 

2002. – 239 с. 

184. Комашко А. Всеукраїнська художня виставка «10 років Жовтня»/ А. Комашко 

// Нове мистецтво (Харків). – 1927. – № 20. – С. 3. 



400 

 

185. Корогодський Р. Драма шестидесятників / Р. Корогодський // Образотворче 

мистецтво. – 1991. Ч. 1. – С. 1–4.  

186. Корогодський Р.М. Довженко в полоні/ Р. Корогодський. – К.: Гелікон, 2000. – 

352 с. 

187. Косів В.М. Трикутник як національний символ у графічному дизайні УРСР та 

діаспори 1945-1989. контексти семантичних перетворень / В.М. Косів// Тези 

Міжнародної  науково-практичної конференції ХДАДМ, Х. , 2017. С.191–192. 

188. Косиков Г.К. Примечания / Р.Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: 

Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 

С.22.  

189. Костяев А.И. Ароматы и запахи в истории культуры: знаки и символы. – М.: 

Изд-во ЛКИ, 2007. – 144 с. 

190. Котова О. Історія мистецтва нонконформізму в мистецтві Одеси 1960–80-х 

років XX ст / О. Котова // Вісн. Державної академії кepiвниx кадрів культури i 

мистецтва. – 2004. – № 4. – С. 71–77. 

191. Кохно Л.І. Данило Порфирович Демуцький / Л.І. Кохно. – К.: Вища школа,  

1965. – 95 с. 

192. Коцюбинська М. Лист як художній феномен / М.Коцюбинська // Дух і літера. 

Київ, 2001. – № 7–8. – С. 146–180. 

193. Красильникова О. Борис Васильевич Косарев вспоминает / О. Красильникова 

// Советские художники театра и кино’6 / Сб. статей. – М.: Советский художник, 

1984. Вып. 6. – С.188-198. 

194. Кратко Б., Діндо Ж. Початок монументальної скульптури в Харкові / Б. 

Кратко, Ж. Діндо // Вісті. – 1933. – 26 вересня. – С. 4. 

195. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Р. Краусс . – 

М.: Художественный журнал, 2003. –317 с. 

196. Круглый стол «Авангард – поставангард, модернизм – постмодернизм: 

проблемы терминологии» // Вопросы искусствознания». – М., 1995. – С. 5-83. 



401 

 

197. Куліш В. Слово про будинок «Слово» / В. Куліш. – Торонто: Гомін України, 

1966. – С. 31. 

198. Куликов В. Мастерство и достоинство / В. Куликов // ДвуРечье. (Харьков — 

Санкт–Петербург): литературно–художественный альманах. – Х.: Крок, 2004. – 

С. 179-182. 

199. Купченко В. «Стройтесь в роты, обормоты» / В. Купченко . Шуточные сонеты 

М.А.Волошина // Крымский альбом. – 1996. – С.175-185. 

200. Лаврентьев А. Родченко и фотосерии / А. Лаврентьев // Мир фотографии. – М.: 

Планета, 1989. – С. 18-219. 

201. Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження / Ю. Лавріненко . Антологія 1917-1933. 

Поезія – Проза – Драма – Есей. П’яте видання. – К.: Смолоскип, 2007. – 973 с. 

202. Лагутенко О. Творчество В.Ермилова в контексте национального и 

общеевропейского искусства трети ХХ в. // В.Д.Ермилов. 1894–1968. Материалы 

к творческой биографии: статьи, письма, дневники, воспоминания, каталог 

произведений. – М.: Галерея «Проун», 2012. – С.28-29. 

203. Лагутенко О. Творчество М.С.Ткаченко, далекое и близкое// Михаил 

Степанович Ткаченко. – К., 2010. – С.10-259. 

204. Лагутенко О. Українська обкладинка першої третини ХХ століття: 

Монография. – К.: Грані–Т, 2005. – 240 с. 

205. Лагутенко О. Василий Ермилов и «малые голландцы» // Русский авангард 

1910–1920-х годов и проблема коллажа / отв. ред. Г.Ф. Коваленко; Гос. ин-т 

искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ; Научный совет 

РАН «Историко-теоретические проблемы искусствознания». – М.: Наука, 2005. 

(Искусство авангарда 1910–1920-х годов). – С. 128-141. 

206. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. – К.: Грані–Т, 

2006. – 240 с. 

207. Лагутенко О. GRAPHEIN ГРАФІКИ. Нариси з історії української графіки ХХ 

століття. – К.: Грані–Т, 2007. – 165 с. 



402 

 

208. Лагутенко О. Василь Єрмилов і конструктивізм // Український модернізм 

1910-1930 / Альбом.  – Хм.: Галерея, 2006.  – С. 39-45. 

209. Ландкоф В. Формулы тулумбасов / В. Ландкоф. – Gelsen. – 157 с. 

210. Лезинский М. Прощальные гудки над Графской пристанью / М. Лезинский. 

Поэзия русской эмиграции: затянувшееся возвращение // Крымский альбом. – 

1996. – С.64-70. 

211. Лейбфрейд А.Ю. По бывшей Садово-Куликовской /А.Ю.Лейбфрейд    // 

Слобода. – 1996. – 3 липня. 

212. Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков от крепости до столицы 

/А.Ю.Лейбфрейд,  Ю.Ю. Полякова: Заметки о старом городе. – Х.: Фолио, 1998. – 

335 с. 

213. Л-вской А. 2-я Выставка картин «Кольцо» // Утро. – 1912. – 9 листопада. 

214. Лимонов Э. «Молодой негодяй» / Э. Лимонов. – СПб., Амфора, 2002. 

215. Лисенко Л. Харківський період життя і творчості скульптора М.Г.Лисенка 

(1923-1941) / Л. Лисенко. Тези доповіді //Наукова конференція «Художнє життя 

Харкова першої третини ХХ ст.» – Х., ХХПІ, 1993. – С.34-36. 

216. Лист до ярмаркома. Група армістів // Літ.ярмарок. – 1929. – № 7. – С.277–280. 

217. Листи з Харкова / Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях 

італійських дипломатів 1932–1933 роки. – Харків: Фоліо, 2007. – 255 с. 

218. Лоддер К. Переход к конструктивизму / К. Лоддер // Великая утопия. – М., 

1993. – с.110. 

219. Лотман Ю.М. Труды по знаковым системам / Ю.М. Лотман . –Тарту, 1964. – 

195 с. 

220. Лукомський Г.К. З української художньої спадщини / Г.К. Лукомський . – К.: 

Українські пропілеї. – 2004. 712 с. 

221. Маєрчик М. Ритуал і тіло / М. Маєрчик. Структурно-семантичний аналіз 

обрядів українського родинного циклу. – К.: Критика, 2011. – 327 с. 

222. Маковский С. Художественные итоги / С.  Маковский // Аполлон. – 1910. – № 

10. – С.24–34. 



403 

 

223.  Малевич К. О поэзии / К. Малевич // Изобразительное искусство (СПб.). – 

1919. – № 1. – С.31–35. – С.33. 

224. Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа / Ф.С. Мальцева . – 

М.: Искусство, 1953–1959. Вып.1–2. 

225. Манин В. В спорах о соцреализме /В. Манин // Декоративное искусство СССР. 

– 1988. – № 4. – С.18-19. 

226. Маркаде В. Українське мистецтво ХХ століття і Західна Європа / В. Маркаде 

/пер. з фр. // Всесвіт. – 1990. – № 7. – С. 119–180. 

227. Маркаде Ж.-К. Малевич / Ж. К. Маркаде / пер. з фр. – К.: Родовід, 2013.– 304 

с. 

228. Марков Е. Очерки Крыма: Картины крымской жизни, истории и природы / Е. 

Марков . – СПб., 1902. – С. 340. 

229. Марочко В. Зачарованний Десною: Іст. портрет Олександра Довженка / В. 

Марочко . – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2006. – 285 с. 

230. Масоха П. «Я не боюся сперечатися з вами, Олександре Петровичу...» / П. 

Масоха // Сучасність. – 1994. № 12. – С. 83–92. 

231. Мачулин Л. Архитектор  Бекетов и его Харьков / Л. Мачулин . – Х., 2017. – 

140 с. (Серия «Время. Личность. Харьков») . 

232. Маяковський В. Я сам // Маяковский В.В. : в 2 т. Т.1. – М.: Изд-во «Правды», 

1987. – С.23–40. 

233. Межкультурная коммуникация: учебное пособие /Ред.О. Ю. Червонная. –

Н.Новгород, 1997. – 313 с. 

234. Мельникова У. П. Мистецькі об'єднання в Україні. 1920-х - початку 1930-х 

років (теоретичні засади та творча практика) / У.П. Мельникова. – Автореферат 

дис… канд. мистецтвознавства. – Х., 2007. – 24 с. 

235. Мельничук Л.Ю. Приватні мистецькі колекції у складі музейних зібрань 

Слобідської України / Л.Ю.   Мельничук. Дис. ... канд. искусствоведения. – Х., 

2011. – 189 с. 



404 

 

236. Милашевский В. Вчера, позавчера (воспоминания художника) / 

В. Милашевский.– Л.: Искусство, 1972. – 298 с. 

237. Миляева Л.С. Воспоминания. Семен Матвеевич Миляев / Л.С.  Миляева. – К., 

2014. – 143 с. 

238. Миляева Л. Елена Сахновская  / Л.С.  Миляева // Искусство. – 1959. – № 12. – 

С. 32–34. 

239. Миллер Г. Тропик Рака / Г. Миллер. – М.: АСТ, 2000. – С. 140. 

240. Мисюга Б.В. Краєвид у малярстві Галичини першої третини ХХ ст. (традиції 

та інновації образної мови) / Б.В.  Мисюга: Автореф. дис…канд. 

мистецтвознавства. – Львів, 2008.– 20 с. 

241. Мистецькі матеріали «Авангарду». – Х., 1928. 

242. Мистецтво України XX століття: 1900–2000/ Асоціація артгалерей України. – 

К. : Асоціація артгалерей України, 1998. – 352 с. 

243. Міщенко О. Образи часу Оксани Павленко /О. Міщенко// Київ. –  1989 – № 6 

С.155.  

244. Михайлова Р. Елементи низової культури в українській народній картині 

«Козак Мамай» / Р. Михайлова //Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури. Збірник наук. праць. – Вип. Х.-Київ: ДАКККіМ–Київський 

нац. Ун-т ім. Т.Шевченка, 2003. – С.268-281. 

245. Михайлова Р. Ілля Репін / Р.Д. Михайлова / Енциклопедія історії України: в 10 

т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та інш. – Т. 8. П – Р. К.: Наукова думка, 2010. – 

С.117. 

246. Михайлова Р. Виставка «Козак Мамай» у Національному художньому музеї 

України / Р.Д. Михайлова // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Число 1. – С.133-

136 

247. Михайлова Р. Нотатки з виставки «Козак Мамай» у Національному 

художньому музеї України / Р.Д. Михайлова // Народна творчість та етнографія. 

– 2005. – № 2. –С.113-122. 



405 

 

248. Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографи / В.И. Михалкович, 

В.Т. Стигнеев. – М.: Искусство, 1989. – 272 с. 

249. Моголи Надь Л. Фотография или живопись / Л. Моголи Надь // Мир 

фотографии. – М.: Планета, 1989. – С.218–219. 

250. Моголи-Наги Л. Живопись или фотография / Л.Моголи-Наги. – М.:, 

Акционерное издательство «Огонек», 1929. – 87 с. 

251. Мой город, знакомый до слез...: каталог / Авт. вступ. статьи Н. Фоменко 

Галерея АВЭК. – Х., 2004. [16 с.] 

252. Моклиця М.В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика / 

М.В. Моклиця . Дис…доктора філол..наук. – Луцьк. – 1999, 416 с. 

253. Монахова Л. Архитектура и проектное мышление во второй половине ХХ 

века. От стилевых предпочтение к пространству и культуре повседневности / 

Л.Монахова // Искусствознание. – М., 2012. – № 1–2. – С.567-603. 

254. Морозов С. Фотография среди искусств / С. Морозов . – М.: Планета, 1985. – 

103 с.  

255. Морозов С. Искусство видеть/ С. Морозов. Очерки из истории фотографии 

стран мира. – М., Искусство, 1963. – 271 с. 

256. Морозов С. Творческая фотография/ С. Морозов . – М.: Планета, 1985. – 414 с. 

257. Москва–Париж. 1900–1930 [Каталог]. – М.: Сов. художник, 1981. – 384 с. 

258. М-ский А. Архитектурная жизнь Харькова // Современная архитектура. – 

1926. – № 1. – С. 21-22. 

259. Мудрак М. Понад кордонами: Модерна українська графіка 1914–1945 / 

упорядн. М. Мудрак. – К.: Критика, 2008. – С.13–34. 

260. Мудрак М. Від мольберта до кону: Малярський авангард і театр / М. Мудрак // 

Інсценізація українського авангарду 1910-1920 років / Український музей в Нью-

Йорку. – К.: Родовід, 2015. – С.16–43. 

261. Мудрик Т. Таємниця буття. Пошуки Олега Мальованого / Т. Мудрик // Світло 

й тінь. – 1992. –   № 1.  –   С. 6. 



406 

 

262. Мусатов В. Лирика Осипа Мандельштама / В. Мусатов // Волшебные чернила. 

К: Факт, 2000. – С. 5–70. 

263. Мусієнко П. Повертаючись у далекі 20–30-ті роки / П. Мусієнко // 

Образотворче мистецтво (Київ). – 1992. – № 6. – С. 18–20. 

264. Найден О., Горбачов Д. Малевич мужицький / О.Найден, Д. Горбачов // 

Хроніка, 2000. – К.: Довіра, 1993. – № 3–4. – С. 210–231. 

265. Наливайко Дмитро. Шукаючи єдності зі світом і людьми / Дмитро Наливайко 

// Дух і літера. – 2001. – № 7-8. – С.181–205. 

266. Наков А. Беспредметный мир. Абстрактное и конкретное искусство: Россия и 

Польша / А. Наков. – М. : Искусство, 1997. – 416 с. 

267. Небесьо Б. Німа кінотрилогія Олександра Довженка/ Б. Небесьо/ 

Національний центр Олександра Довженка. – К., 2017. – 200 с. 

268. Немцова В. Харьковская художественная школа / В. Немцова. – Вісник 

ХДАДМ. – 2007. – № 2. – С. 100–107. 

269.  Немцова В. Пейзажний живопис Петра Левченка / В. Немцова //. – Х., 2011. –  

270. Никуленко С.И. Становление высшей художественной школы в Украине (1917–

1934) / С.И. Никуленко : Дис. ... канд. искусствоведения. – Х., 1997. – 189 с. 

271. Нодиева А.Н. Образ современника в аспекте развития жанров латышской 

советской живописи 1960-1980-х / А.Н.  Нодиева : Автореф. дис… 

канд. искусствоведения. – Л., 1989. – 22 с. 

272. Нонконформисты. Второй русский авангард. 1955-1988 (Круглый стол) // 

Вопросы искусствознания. – 1997. – № 1. – С.5-63. 

273. Носенко А.І. Пленер в живописі Одеси другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

/ А.І.  Носенко. – Автореф. дис…канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Харківська 

академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20 с. 

274. О книгах /про альбом «Сім плюс Три» // Колосья. – 1918. – № 11. С. 15. 

275. Овдієнко О. Книжкове мистецтво на Україні (1917–1974) / О. Овдієнко: 

Альбом. – Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. Ун-ті, 1974. – 24 с. 



407 

 

276. Огієвська І.В. – С.І. Васильківський–колорист / І.В.  Огієвська. // Українське 

мистец-твознавство: зб. cт. – К., 1970. Вип .4. – С. 85–91.  

277. Огієвська І. Особливості творчої манери С.І. Васильківського / І.В. Огієвська // 

Мистецтво, 1966. – №1. – С. 25–27. 

278. Огієвська І.В. Сергій Васильківський / І.В.  Огієвська . – К.: Наукова думка, 

1980. – 168 с. 

279. Огієвська І.В. Співець природи (Про С.Васильківського) / І.В.  Огієвська // 

Образотворче мистецтво. – 1975. – № 2. – 24–26. 

280. Одинцов–Павловский М. Натура и творчество / М. Одинцов–Павловский 

//Искусство и художественная промішленность. –1891. – № 7. – С. 315-317. 

281. Оліва Б. Культурний номадізм та діаспора / Б. Оліва . – К.: ЦСМ, 1996. – 24 с. 

282. Отчет Харьковского литературно-художественного кружка за 1912-1914 гг. – 

Х., 1915. – 20 с. 

283. Охочинский В.К. Театральная афиша и киноплакат / В.К.  Охочинский // 

Театрально-декорационное искусство в СССР. 1917-1927 / Сб. статей под ред. 

Э.Ф. Голлербаха, А.Я. Головина и Л.И. Жевержеева / Изд. Комитета выставки 

театрально-декорационного искусства. – Л., 1927. – С. 205-206. 

284. Павельчук I. Від витоків творчості / І. Павельчук // Образотворче мистецтво. – 

2008. – № 1. – С. 46–48. 

285. Павельчук I. Проблема «тришарності» в абстрактному сюрреалізмі 

Є. Світличного / І. Павельчук // Вісн. Львівської нацюнальної академії мистецтв: 

Спецвипуск «Ерделівські читання». Матеріали Всеукраїнської науково–

практичноі конференції.  Ужгород, 7–9 травня 2009. – Львів –Ужгород: Гражда, 

2009. – С. 88–91. 

286. Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі / С.Д.  Павличко . 

– К.: Либідь, 1999. – 447 с. 

287. Павличко С.Д. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ 

Агатангела Кримського / С.Д.  Павличко . – К.: Основи, 2000. – 328 c. 



408 

 

288. Павло Ковжун. Творча спадщина художника / Упорядн. І. Мельник, Р. Яців / 

Львівська національна академія мистецтв. – 2010. – 249 с. (Постнарбутівська 

плеяда). 

289. Павлов В.П. Українське радянське мистецтво 1920–1930 років / В.П.  Павлов . 

– К.: Мистецтво, 1983. – 192 с. 

290. Павлов І. Є. Фотографія у дизайні багатосторінкових видань України 1920–30-

х рр. / І. Є.  Павлов // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / 

Під. заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Х.: ХДАДМ. – 2010. – №1. – С. 283–286. 

291. Павлов І. Є. Українська книжка конструктивістської доби як пам’ятка 

мистецтва / І. Є.  Павлов  // Пам’яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст. 

Збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. – Харків: Курсор, 2010. 

Вип. 1. – С. 192–197. 

292. Павлов І. Є. Традиції В. Єрмилова в сучасному графічному дизайні 

фотоілюстрованих альбомів / І. Є.  Павлов // Традиції та новації у вищій 

архітектурно-художній освіті / Під. заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Х.: ХДАДМ. – 2010. – 

№ 2. – С. 151–160. 

293. Павлова Е. Из киммерийской тетради / Е. Павлова // Крымский альбом. – 1996. 

– С.184. 

294. Павлова Т. Український авангард: Харківський текст: моногр. / Т.В. Павлова. 

– Х.: Графпром, 2017. – 605 с. 

295. Павлова Т. Большой харьковский полиптих / Т.В. Павлова // Искусство. – 

1989. – № 11. – С.80. 

296. Павлова Т. Пейзаж с фигурой художника / Т.В. Павлова // Сов. фото. – 1990.  

– № 11. C. 17–23. 

297. Павлова Т.В. Фанерки Александры Криворучко / Т.В. Павлова  // 

Декоративное искусство СССР. – 1991. – № 1. – С. 37–38. 

298. Павлова Т.В. Канони Нового Мамая / Т.В. Павлова // Кінець кінцем. – 1999. – 

№1. С. 14–16. 



409 

 

299. Павлова, Т.В. Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини 

ХХ століття/ Т.В. Павлова: автореф. дис…канд. мистецтвознавства: 17.00.01/ 

Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – 24 с. 

300. Павлова Т. Лісовий мотив в харківській художній фотографії 70–80–х років/ 

Т.В. Павлова  // Вісник ХДАДМ. – 2002. – № 6. – С. 103–106 . 

301. Павлова Т. Пейзаж як екологічна концепція / Т.В. Павлова // Вісн. Харківської 

державної Академії дизайну і мистецтв. – 2002. – № 10. – С. 49–54. 

302. Павлова Т. «Ботанический сад» в Харьковской художественной жизни конца 

ХХ века / Т.В. Павлова // Традиції та новації у вищій архітектурно–художній 

освіті. Харків: ХДАДМ, 2001–2002. – № 2–3. – С. 76–79 . 

303. Павлова Т. Домашний мир в пейзажной живописи Левченко / Т.В. Павлова // 

Вісник ХДАДМ. – 2003. – № 3. – С. 130–141. 

304. Павлова Т. Вадим Петров / Т.В. Павлова / Вступна стаття. – Харків, 2003. – 

С. 1–2.  

305. Павлова Т. Підсонячне царство та олов'яний світ в утопії Павла Макова / 

Т.В.Павлова // Від серця до серця. ХДАДМ. – Х.: Колорит, 2004. – С. 81–82. 

306. Pavlova T. Vachagan Narazyan / Т. Pavlova. Disappearing landscape. Escondido: 

Lillian Berkley Collection, 2003. – P. 15, 33, 52. 

307. Павлова Т. Михайло Попов / Т.В. Павлова / Вступна стаття до каталогу. – 

Харків: АВЕК, 2004 

308. Павлова Т. Концептуальные пейзажи из Стокгольма / Т.В. Павлова // Ватерпас 

(Харків). – 2004. – № 5–6 С. 127.  

309. Павлова Т. Загадкові містерії / Т.В. Павлова // Образотворче мистецтво. – 

2006. – № 4. – С. 74–76. 

310. Павлова Т. Олег Малеванный. За красной шкалой / Т.В. Павлова / Теорія і 

практика матеріально-художньої культури. IX електронна наукова конференція, – 

Харків, ХДАДМ, 20 грудня 2007 р. // Збірка матеріалів. – Х.: ХДАДМ, 2007. – С. 

62-63. 



410 

 

311. Павлова Т. Фотомистецтво Харкова в авангардному русі в Україні / Т.В. 

Павлова  / Мистецтвознавчий автограф / Зб. наук. пр. / Львів. нац. акад. мистец. – 

Львів: ЛНАМ, 2007. Вип. 2. – C. 64–71. 

312. Павлова Т. Взгляд на индустрию: Фотографии А. Иваницкого / Т.В. Павлова  

// Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтво. Архітектура. – 

Х., 2007. – № 8. – С. 99–106. 

313. Павлова Т. Андрій Гладкий: «Літера А» / Т.В. Павлова // Образотворче 

мистецтво. – 2007. – № 4. – С. 54–55. 

314. Павлова Т. Художник чеховської провінції / Т.В. Павлова // Українське 

мистецтво та архітектура кінця ХIХ – початку ХХ ст. Київ: Наукова думка. 2000. 

С. 45–54. 

315. Павлова Т. До історії фотомистецтва в Україні / Т.В. Павлова // зб. Матеріалів 

науков. конф. професор.-виклад. складу Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв за 

підсумками роботи у 2007/2008 н.р. – Х., 2008. – С. 100-102. 

316. Павлова Т. Фотографія в мистецькому процесі Харкова на межі XIX–XX 

століть / Т.В. Павлова  // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] 

Мистецтво. Архітектура : зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2008. – № 2. – С. 72-79. 

317. Павлова Т. Пейзаж у харківській художній фотографії останньої третини ХХ 

століття / Т.В. Павлова // Дизайн освіта / Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. [Сер.] Мистецтво. Архітектура: зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2008. – № 

4. – С. 86-92. 

318. Павлова Т. Осінній топос в пейзажі Віктора Гонтарова / Т.В. Павлова // Вісн. 

Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтво. Архітектура : Зб. наук. 

пр. – Х., 2008. – № 1. – С. 62-67. 

319. Павлова Т. Борис Косарев на зйомках Довженкової «Землі» / Т.В. Павлова // 

Мистецтвознавчий автограф: зб. наук. пр. / Львів. нац. акад. мистец. – Львів, 

2008. Вип. 3. – C. 210–219. 



411 

 

320. Павлова Т. Пейзаж у фотографії і живописі Харкова / Т.В. Павлова // 

Н.К.Рерих и его современники. Коллекции и коллекционеры / зб. матеріалів 

науков. конф. – 2005–2006. Одеса, 2008. – С. 367–371. 

321. Павлова Т. Манифест поколения ремейка // Диалог искусств. Журнал 

Московского Музея современного искусства (Россия). – 2014. – № 5. – С.132– 135. 

322. Павлова Т. Малярство і світлопис у пейзажних візіях Харкова на межі ХIХ–

ХХ століть (2 частина) / Т.В. Павлова. Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – 

С. 52–56. 

323. Павлова Т. Живопис Вадима Петрова / Т.В. Павлова // Образотворче 

мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 80–82. 

324. Павлова Т. Мистці українського авангарду в Харкові: моногр / Т.В. Павлова. – 

Х.: Grafprom, 2015. – 476 с. 

325. Павлова Т. Пейзаж у харківській художній фотографії останньої третини ХХ 

століття / Т.В. Павлова // Дизайн освіта / Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. [Сер.] Мистецтво. Архітектура: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2008. – № 

4. – С.86–92. 

326. Павлова Т. Осінній топос в пейзажі Віктора Гонтарова / Т.В. Павлова // Вісн. 

Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтво. Архітектура : Зб. наук. 

пр. – Х.: ХДАДМ, 2008. – № 1. – С. 62–67. 

327. Павлова Т. Гонтарівська мелодія слобідського пейзажу / Т.В. Павлова // 

Образотворче мистецтво. – 2009. – № 3. – С. 138–139. 

328. Павлова Т., Чечик В. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа–кіно–

фото / Т.В. Павлова., В. Чечик – К.: Родовід, 2009. – 288 c. 

329. Павлова Т. Харківська фотографія / Т.В. Павлова // Fine-арт. – 2009. – № 1. – 

С. 13-21.  

330. Pavlova T. Earth Chronicles / Т. Pavlova // Month of Photography / Central 

European House of Photography. – Bratislava, 2009. – P. 8-9. 



412 

 

331. Павлова Т. Місто та природа у творчості Бориса Косарева / Т.В. Павлова // 

Н.К. Рерих и его современники. Коллекции и коллекционеры / зб. матеріалів 

науков. конф. 2007–2008. Одеса, 2009. – С. 415-427. 

332. Павлова Т. Маленький світ домашніх осель (П.О.Левченко в європейському 

колі) / Т.В. Павлова // Художник у провінції: мат. міжнарод. наукової конф. 24-25 

вересня 2009 р., м. Суми) / за ред. Л.К.Федевич. – Суми: Університетська книга, 

2009. – С.107-114. 

333. Павлова Т. Набуття дому: інтер’єри Петра Левченка / Т.В. Павлова // 

Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2. – С. 21-23. 

334. Павлова Т. Онтологічні аспекти мотиву праці в українській фотографії ХХ 

століття / Т.В. Павлова  // Другі читання пам’яті М.Ф. Біляшівського. Матеріали 

наук.конф. 24-25 жовтня 2007. – К.: Артліт, 2009. – С.115-122. 

335. Павлова Т. «Сорочинський ярмарок» у об’єктиві Бориса Косарева. Сто років 

після Гоголя / Т.В. Павлова // Мистецтвознавчий автограф / Зб. наук. пр. / Львів. 

нац. акад. мистец. – Львів: ЛНАМ, 2010. – Вип. 4-5. – C. 163–171. 

336. Павлова Т. У полоні Гонтарових монохромів / Т.В. Павлова // Fine–арт. – 2010. 

– № 1. – С. 32–37. 

337. Павлова Т. Борис Косарев: від малярства до кіно-фото / Т.В. Павлова  // 

Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. 

Спецвипуск. До 50-річчя факультету теорії та історії мистецтва / науков. зб. – К.: 

2010. – С. 188-202. 

338. Павлова Т.В. Імпресіонізм та фотографічність в українському пейзажі кінця 

ХІХ - поч.. ХХ ст. / Т.В. Павлова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. 

[Сер.] Мистецтво. Архітектура : Зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2010. – № 7. – 

С. 145–149. 

339. Павлова Т.В. «Союз семи» в Доме «Саламандры»: от модерна к футуризму / 

Т.В. Павлова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під 

заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Х.: ХДАДМ. – 2010. – № 2. – С. 51–57. 



413 

 

340. Pavlova T. Ukrainian photography 1900-1939 / Т. Pavlova // The History of 

European photography / The Central European House of Photography. – Vienna-

Bratislava, 2010. – P.677–691.  

341. Павлова Т. Харківські сторінки українського модерну / Т.В. Павлова // 

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб.наук. праць. 

Вип.10 / [Гол.ред. Г.Скрипник] НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2010. – 

С.79-84. 

342. Павлова Т. Stilleven у студіях Бориса Косарева: Імператив жанру / Т.В. 

Павлова // Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України; Редкол.: В. Сидоренко 

(голова), О. Федорук (гол. ред), І. Безгін та ін. – К.: ХІМДЖЕСТ, 2010. Вип. 7. – 

582-598. 

343. Павлова Т. Одессика из частной коллекции Харькова / Т.В. Павлова // 

Н.К.Рерих и его современники. Коллекции и коллекционеры / зб. матеріалів 

науков. конф. – 2009. Вип.8.  Одеса, 2010. – С. 305-323.  

344. Павлова Т. П’єро конструктивістської сцени / Т.В. Павлова  // Вісн. Харк. 

держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтво. Архітектура : Зб. наук. пр. – 

Х.: ХДАДМ, 2011. – № 7. – С. 150–152. 

345. Павлова Т. Василь Єрмилов. Нотатки до портрету / Т.В. Павлова // Art in 

Ukraine. – 2011. – № 3. – С. 126–131. 

346. Павлова Т. Символический образ штетла (выставочный проект Евгения 

Котляра) / Т.В. Павлова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] 

Мистецтво. Архітектура : зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2011. – № 7. – С.150-152. 

347. Павлова Т. Харківська «Сімка у будинку «Саламандри»: від модерну до 

футуризму / Т.В. Павлова // Образотворче мистецтво. – 2011. – № 2. – С.12–15. 

348. Павлова Т. Василь Єрмилов: П’єро та його Коломбіна / Т.В. Павлова // 

Образотворче мистецтво. – 2011. – № 3–4. – С.21–23. 

349. Pavlova T. Boris Kosarev’s chronicle / Boris Kosarev: Modernist Kharkiv 1915–

1931 / Т. Pavlova – The Ukrainian Museum in New York. RODOVID, 2011. Р.14–21, 

62–85. 



414 

 

350. Павлова Т. Василь Єрмилов жде весну: наук. вид. / Т.В. Павлова. – К.: 

Родовід, 2012. – 108 c. 

351. Pavlova T. Boris Kosarev and Ukrainian Photography / Т. Pavlova / The Ukrainian 

Museum in New York. – New York, 2012. – 8 р. 

352. Павлова Т. Stilleven в мастерской Бориса Косарева / Т.В. Павлова // Малевич. 

Классический авангард. Витебск. Вып.13 / ред. Т. В. Котович. – Витебск, 2012. 

Вып. – № 13. – С. 99–111. 

353. Павлова Т. Хроніки «Землі» Бориса Косарева / Т.В. Павлова // «Земля» в кадрі 

Бориса Косарева / Національний центр О. Довженка. – К.: Кінооко, 2011. – С.16–38. 

354. Павлова Т. Василий Ермилов: у истоков современного графического дизайна / 

Т.В. Павлова // Графічний дизайн: історія, сучасність та перспективи розвитку / 

Тези Всеукр. науково-практичн. конф. – Х.: ХДАДМ, 2012. – С.35–37. 

355. Pavlova T. On Ukrainian Photography (past and present) / Т. Pavlova // History of Art 

History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2 / Edited by Jerzy Malinowsky 

/ Nikolaus Copernicus University in Torun (Польща), 2012. – P. 249–253.  

356. Павлова Т.В. Дельартівські мотиви харківської «Сімки» / Т.В. Павлова // Лесь 

Курбас в контексті світової та вітчизняної культури // Матеріали міжнар. 

наук. конф. до 125-річчя від дня народження Леся Курбаса. – 2012 р. – Х., 2012. – 

С. 150–153. 

357. Павлова, Т.В. Василий Ермилов: портрет художника в фотографиях и документах 

/ Т.В. Павлова / Василий Дмитриевич Ермилов. 1894–1968. Материалы к творческой 

биографии: статьи, письма, дневники, воспоминания, каталог произведений / сост. 

А.Е. Парнис. – М.: Галерея «Проун», 2012. – С. 167–195. 

358. Павлова Т. Василь Єрмілов і проблема українського конструктивізму/ 

Т.В. Павлова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] Мистецтво. 

Архітектура : Зб. наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 8. – С.102–105. 

359. Павлова Т. Художньо-стилістичні напрямки в українському пейзажі І третини 

XX ст. / Т.В. Павлова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. [Сер.] 

Мистецтво. Архітектура : зб. наук. пр. – Х., 2012. – № 7. – С.115-117. 



415 

 

360. Павлова Т. Одесский период Бориса Косарева: ЮгРОСТА / Т.В. Павлова // 

Искусство и культура / Научно-практический журнал. – 2013. – № 1 (9). – С.11–16. 

361. Павлова Т. Конструктивізм і трансформація жанрів в українському мистецтві 

1920-30-х рр. / Т.В. Павлова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній 

освіті / Під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Х.: ХДАДМ. – 2012. – № 5. – С.20–22 . 

362. Павлова Т. У творчому змаганні з Бавгаузом і групою De Stijl / Т.В. Павлова // 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під заг. ред. 

Н.Є. Трегуб. – Х.: ХДАДМ. – 2012. – № 4. – С. 180–183 

363. Павлова Т. В.Д.Ермилов / Т.В. Павлова // Энциклопедия русского авангарда в 

3-х т. Т. І. – М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013. – С.315–317.  

364. Павлова Т. Б.В.Косарев / Т.В. Павлова // Энциклопедия русского авангарда в 

3-х т. Т. І. – М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013. – С.440–441.  

365. Павлова Т. Українська фотографія конструктивістської доби / Т.В. Павлова // 

Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: Зб. статей/ Ін-т проблем 

сучасного мистецтва НАМ України; За за.ред. М.І. Яковлєва; Редкол.: 

В.Д.Сидоренко (голова), А.О.Пучков, О.В.Сіткарьова та ін. – К.: Фенікс. – 2012. – 

С. 222–228. 

366. Павлова Т. Императив жанра: натюрморт в творчестве Бориса Косарева 1920-х 

гг. / Т.В. Павлова // Пространство культуры (Москва). – 2013. – № 6. – С.107-114. 

367. Павлова Т. Cад-побачення і сад-меморія, сад-епіфанія й сад-мораторій / Т.В. 

Павлова // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 1. – С.72–73. 

368. Павлова Т. Carte blanche Анатоля Петрицького / Т.В. Павлова. – К.: Родовід, 

2017. – 120 c.  

369. Пагор М. Виставка в Харкові / М. Пагор // Всесвіт. 1927. – № 14. – С.10-11. 

370. Паньок Т.В. Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ 

столітті : [монографія] / Т. В. Паньок. – Х., 2016. – 660 с. 

371. Папета С. Київська мистецька школа кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. / 

С.Папета. Дис…канд. мистецтвознавства: 17.00.05. –  Х., 2012. – 204 с. 

372. Пастернак Л. О. Записи разных лет / Л. О.  Пастернак. – М., 1975. – С. 38. 



416 

 

373. Первая выставка Подотдела искусств.1919 . – Харків. (Каталог). 

374. Петрашик В.І. Творчість Миколи Бурачека в контексті мистецького процесу в 

Україні у першій половині ХХ століття / Петрашик В.І.: Автореф. дис…канд. 

мистецтвознавства. – К., 2002. – 19 с. 

375. Петрицький А. Сучасне мистецтво і малярство / А. Петрицький // Вир 

революції. Катеринослав, 1921. – С.81–83. 

376. Петрицький А. Художнє оформлення Тараса Бульби / А. Петрицький // 

Пролетарська правда. – 1927. – 12 жовтня. – № 233. 

377. Петрицький А. Фактичні поправки до статті Врони / А. Петрицький // Нова 

генерація. – 1929. – № 6. – С.54-55. 

378. Петров В. «Я все-таки русский художник...» (некоторые аспекты изучения 

творческого пути И.С.Похитонова / В. Петров // Искусствознание. – 2003. – № 2. 

– С.138–171. 

379. Петрова О. Экстаз банальности / О. Петрова // Аргументы и факты в Украине. 

2003. – № 13. 

380. Петрова О. Між Сциллою потворного і Харибдою цинічного / О. Петрова // 

Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії. – К., 2004. – С. 47–54. 

381. Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії: історія, теорія та критика 

образотворчого мистецтва 70-х років XX століття – початку XXI століття [Зб. 

статей] / О. Петрова – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 400 с. 

382. Печенежский А. Первая новогодняя елка / А. Печенежский // Неизвестный 

Харьков. – Х.: ООАО «Книжн. фабрика им. М. В. Фрунзе», 2006. – С.194-196. 

383. Півненко А.С. Художественная жизнь г. Харькова ІІ половины XIX – начала 

ХХ в. (до 1917)  / А.С.  Півненко : Автореф. дис… канд. искусствознания. – М., 

1990. – 15 с. 

384. Півненко А. Спомин / А.С.  Півненко  // Музейний провулок. – 2004. - № 2. - 

С.123. 

385. Письмо в редакцию [Спілка Семи: відкритий лист] // Колосья. – 1918. – № 6–7. 

– С. 23. 



417 

 

386. Плачинда С. Майстро. Роман-ессе / С. Плачинда. –Х.: Прапор. – 1986. – № 2. – 

С.136. 

387. Побожій С. З історії українського мистецтвознавства / С. Побожій . – Суми, 

2005. – 183 с. 

388. Погорелов В. Художественная студия Виталия Ивановича Ленчина при Доме 

архитекторов в Харькове (конец 60 – первая половина 70-х гг. ХХ в.) / В.В. 

Погорелов // Дизайн-освіта 2008: Умови адаптації до європейського освітнього та 

наукового простору: Матеріали Всеукр. наук.-метод. Конференції 15 квіт. 2008 р. 

/ Харк. Академія дизайну і мистецтв. –  Х., 2008. – С.113-115. 

389. Полевой В.М. Двадцатый век: Изобразительное искусство и архитектура стран 

и народов мира / В.М.  Полевой. – М.: Сов. художник, 1989. – 454 с. 

390. Поліщук Л.К. Сецессія в архітектурі Станіслава кінця ХІХ – початку ХХ ст. / 

Л.К. Поліщук: Автореф. дис…канд. мистецтвознавства. – К., 2003. – 19 с. 

391. Полякова Ю. Театры миниатюр Харькова: репертуар, жанры, исполнители / 

Ю.Полякова. – URL: http://universitates.univer.kharkov.ua/arhiv/2008_4/polyakova/polyakova.html 

392. Полторацький Ол., Сотник Д. Донбас на півдорозі / Ол. Полторацький, 

Д. Сотник // Нова генерація (Харків). – 1929. – № 6. – С. 15–16. 

393. Пономаренко М. Особенности акварельной и масляной живописи в 

портретных произведения Анатолия Петрицкого / М.В.  Пономаренко // 

Искусство и культура (Витебск). – 2013. – № 2 (10). – С. 21-25. 

394. Пономаренко М.В. Художньо-стилістичні особливості станкового портрету в 

живописі Харкова ХХ – ХХІ ст. / М.В.  Пономаренко / автореф. дис…канд. 

мистецтвознавства: 17.00.05 / ХДАДМ. – Х., 2015. – 20 с. 

395. Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.  Попович. – К.: АртЕК, 

1998. 728 с., іл. 

396. Поспелов Г. Русская живопись в 1920-1930-е годы / Г. Поспелов // Вопросы 

искусствознания. – 1997. – № 1. – С.111. 

397. Поспелов Г. Русское искусство начала ХХ ст. / Г. Поспелов. – М.: Искусство, 

2004. – С. 84. 

http://universitates.univer.kharkov.ua/arhiv/2008_4/polyakova/polyakova.html


418 

 

398. Почепцов Г.Г. Визуальность как семиотический язык / Г.Г. Почепцов / 

Фотоизображение и его функции в культуре // Тезисы докл.конф. Рига: РГУ, 

1988. С.33–34. 

399. Пригодич Н. Харьковская школа фотографии / Н. Пригодич // 5,6 (Київ). – 

2012. – № 7.– 61с. 

400. Прокопчук І.Ю. Мистецтво українського авангарду 1910-х – поч.1930-х рр.: 

образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького 

формотворення» / І.Ю.  Прокопчук / автореф. дис…канд. мистецтвознавства: 

17.00.05 / ЛНАМ. – Львів, 2015. – 20 с. 

401. Прокатова Т. О.М. Грот – художник и педагог / Т. Прокатова // Художнє 

життя Харкова першої третини ХХ ст. – Х., 1993. – С. 10–12. 

402. Прокофьев В. Импрессионисты и старые мастера / В. Прокофьев // 

Импрессионисты, их современники, их соратники. – М., 1976. – С. 31. 

403. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я.  Пропп / 

Ленинградский государственный университет. – Л.: ЛГУ. – 1986. – С. 225. 

404. Ракитин В. Авангард / В.Ракитин /Энциклопедия русского авангарда: в 3 т. Т. 

ІII. М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2014. С.16. 

405. Ревель Ж. Ф. Кухня и культура / Ж.Ф.Ревель. – Екатеринбург: У-Фактория, 

2004. – 334с. 

406. Репин И.Е. Далекое и близкое / И.Е. Репин . –  Л.: Художник РСФСР, 1982. – 

518 с. 

407. Рильке Р.-М. Ворпсведе / Р.-М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма.. – 

М.: Искусство, 1971. – С.52, 84,56. 

408. Рид Г. О проблемах искусства ХХ в. /Г. Рид // Искусство. – 1990. – № 2. 

409. Роготченко О. Соціалістичний реалізм i тоталітаризм / О. Роготченко. – К.: 

Фенікс, 2007. – 698 с.  

410. Родченко А. Линия. Рукопись 1921 года /А. Родченко // Малевич. 

Классический авангард. Витебск. Вып.13 / ред. Т. В. Котович. –  Витебск, 2012. 

Вып. – № 13. – С. 7–8. 



419 

 

411. Рожицын В. Искусство и падающий мир / В. Рожицын // Сборник нового 

искусства–  (Харків). – 1918. – С.20–23. 

412. Розенталь Л. История прикладного искусства нового времени / Л. Розенталь 

Л., Х. Ратцка. – М.: Искусство, 1971. – С.26. 

413. Романовский М. // Украинский Государственный Краснозаводской театр / 

М.Романовский. – Харьков, 1930. 

414. Рубан В.В. Забытые имена: Рассказы об украинских художниках ХІХ – начала 

ХХ века / В.В.  Рубан. – К.: Наукова думка, 1990. – 285 c. 

415. Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття / В.В.  Рубан. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 189–190. 

416. Рубан В. Василь Кричевський / В.В.  Рубан. – К.: Мистецтво. – С. 293. 

417. Руденко Т. Анатоль Петрицький – живописець сцени / Т. Руденко // Анатоль 

Петрицький. Театральні строї та декорації. – Київ-Львів, 2012. – С.7–33. 

418. Рыбников А.А. Фактура классической картины /А.А.  Рыбников. – М, 1927. – 

24 с. 

419. Рыбников А. А. Техника масляной живописи /А.А.  Рыбников. – М.: 

Всекохудожник, 1933.  – 74 с. 

420. Савицкая Л. Натюрморты Е.И. Волошинова / Л.Л. Савицкая // Искусство. – 

1986. – № 7. – С. 57–59. 

421. Савицкая Л.Л. Павел Тайбер / Л.Л. Савицкая // Советская живопись’9. – М.: 

Сов. художник, 1987. – С. 105–117. 

422. Савицька Л. М.Грушевський та проблеми художньої культури України 

початку ХХ ст. / Л.Л. Савицкая // Вісн. Харківського державного університету 

(Філософсько-етичні проблеми). – 1998. – № 400 2. – С.45–49. 

423. Савицька Л. Художня критика в Україні. Друга половина ХІХ – початок ХХ 

ст. / Л.Л. Савицкая: хрестоматія. – К.: Кадри, 2001. – 320 с. 

424. Савицкая Л. Коллаж в украинськом искусстве 1920-х годов / Л.Л. Савицкая // 

Русский авангард 1920-х годов: проблема коллажа. / отв. ред. Г.Ф. Коваленко; 



420 

 

Рос. гос. ин-т искусствознания. – М.: Наука, 2005. (Искусство авангарда 1910–

1920-х годов) С.117–127. 

425. Савицкая Л.Л. На пути обновления. Искусство Украины в 1890–1910-е годы / 

Л.Л. Савицкая. – Харьков: ГО «Эксклюзив», 2006. – 352 с.  

426. Савицька Л. Графіка Віталія Кулікова в епоху «великої нелюбові» / Л.Л. 

Савицька // Віталій Куліков: Альбом / Упор. М. Шток. – К.: Родовід, 2009. – С. 

286–287. 

427. Салзирн Т. «Остановись, мгновенье»? / Т. Салзирн // Современная 

фотография. Россия. Украина. Беларусь. Каталог / АУТОПАН; Сост.: Е. 

Березнер, В. Цыганков. –  М., 1994. –  96 с. 

428. Самый большой дом в СССР // Пламя. – 1925. – № 20. – С. 6. 

429. Сарабьянов Д.В. Русская живопись ХІХ века среди европейских школ / 

Д.В. Сарабьянов. – М.: Сов. художник, 1980. – 240 с. 

430. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн / Д.В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1989. – 

294 с. 

431. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала ХХ века / 

Д.В. Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 320 с. 

432. Сарабьянов Д. Иван Пуни (серия «Художники русской эмиграции») / 

Д.В. Сарабьянов. – М. Изд-во «Искусство – ХХІ век», 2007. – 376 с. 

433. Свашенко С. Як народжувався танець Василя // Мистецтво (Київ) / С. 

Свашенко. – 1966. – № 3. – С. 23–24. 

434. Свербілова Т., Малютіна Н., Скорина Л. Від модерну до авангарду: Жанрово-

стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ ст. Т .Свербілова, 

Н.Малютіна, Л.Скорина / За заг.ред. Л.Скорини. –  Черкаси, 2009. – 598 с. 

435. Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л. Золотой век художественных объединений в 

России и СССР (1820-1932) / Д.Я. Северюхин, О.Л. Лейкинд. Справочник. – 

СПб.: Изд-во Чернышова, 1992. – 400 с. 

436. Селівачов М.Р. Домінантні мотиви української фітоморфної орнаментики та їх 

символіка / М.Р.  Селівачов. У кн.: Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, 



421 

 

культура. Кн. 1–2. Доп. та повідомлення. – К. : Вид-во Асоціації етнологів, 2000. 

– С. 527–539. 

437. Селівачов М. Лексикон української орнаментики / М.Р.  Селівачов / ІМФЕ. 

КДІДПМіД. МУНДМ. Наукове т-во ім. М. Трохименка. – К., 2005. – 400 c. 

438.  Селинов В.И. Воронцовский дворец как культурно-исторический памятник 

г. Одессы / В.И.Селинов. Одесса, 1929. URL: 

http://community.livejournal.com/odessa_history /26477.html 

439. Семененко О. Харків, Харків... / О. Семененко/ Видання часопису «Березіль». 

–  Харків – Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1992. – 160 с. 

440. Семенко М. Лист до молодих поетів / М.Семенко // Нова генерація. – 1928. – 

№ 10. – С. 211. 

441. СЕМЬ ПЛЮС ТРИ. – Х.: Издание «Союза Семи», 1918. – 56 с. 

442. Сидлина Н.З. Зарождение стереометрического метода в скульптуре. Ранние 

произведения Наума Габо и Антуана Певзнера / Н.З.  Сидлина // Русское 

искусство: ХХ век: Исследования и публикации [отв.редактор Г.Ф.Коваленко]. 

Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств РА– Х. 1. – М.: Наука, 

2007. – С.129–142. 

443. Сидоренко В.Д. Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції 

візуального мистецтва України (ХХ – початок ХХI ст.) / В.Д. Сидоренко / 

автореф. дис…канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / ХДАК. – Х., 2004. – 20 с. 

444. Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художественно–проектные 

концепции русского авангарда / Е.В. Сидорина. –  М.: Русский мир, 1994. – 374 с. 

445. Сидорина Е.В. Ракурсы супрематизма / Е.В. Сидорина // Русское искусство: 

ХХ век: исследования и публикации [отв.ред Г.Ф. Коваленко]; Науч.-исслед. ин-т 

теории и истории изобразит. Искусства РАХ. – М.: Наука, 2007. – С. 511-535.  

446. Сидоров А. Гравюра СССР за 10 лет  / А.Сидоров // Каталог выставки 

«Гравюра СССР за 10 лет». – М.: Госмузей изящных искусств, 1927. C. 8–13.  

447. Сидор-Гибелинда O. Тело как улика / О. Сидор-Гибелинда // Столичные 

новости. – № 20 – 2005  (Київ). – С. 19.  

http://community.livejournal.com/odessa_history%20/26477.html


422 

 

448. Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних 

стратегій (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) / О.В.  Сидор. Автореф. дис…канд. 

искусствовед. – К., 2015. – 20 с. 

449. Синявер М.М. Архитектура Старой Одессы / М.М.  Синявер. – Л.: Издат.-во 

областного союза художников, 1935. – С. 21. 

450. Скляренко Г.Я. Метафори любові / Г.Я. Скляренко // Експрес-об’ява. – 1997. – 

№ 101. – С. 62. 

451. Скляренко Г.Я. Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної культури. 

Українська версія / Г.Я. Скляренко // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / 

Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ. – К.: Музична Україна, 2005. – Вип.5. – C. 21–36. 

452. Скляренко  Г. Творчість А.Петрицького кін. 1910–поч. 1930-х. Між 

модернізмом та авангардом / Г.Я. Скляренко // Мистецтвознавство України. – 

2016. – № 16. – 104-127. 

453. С-ко // Нова Генерація (Харків). – 1930. – № 5. – С.59. 

454. Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л.Скрипник. – Х.: 

Держвидавництво ім. Г. Петровського, 1928. – 93 с. 

455. Сліпко-Москальцев – К. Всеукраїнська виставка // Червоний шлях. (Харків) – 

1928. – № 1. – С.151-152. 

456. Словінський А. Площа Дзержинського і Будинок кооперації / А. Словінський 

// Нова генерація (Харків). – 1930. – № 6–7. – С. 74–78. 

457. Смирна Л. Искусство Украины 1980-х — начала 1990-х. От ретростилистики к 

«национальному полистилизму» / Л.Смирна // Актуальні проблеми мистецької 

практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії ’2013 / НАМУ. – 2015. – № 

7. – С. 38-46. 

458. Смирна Л. Український мистецький нонконформізм (Частина 2) / Л.Смирна. – 

URL: http://artukraine.com.ua/a/ukrainskiy-misteckiy-nonkonformizm-chastina-1/#.WWI8Y7O0nGg 

459. Смолич Ю. Рассказы о непокое. Страницы воспоминаний об украинской 

литературной жизни минувших лет / Ю. Смолич. – М.: Изд-во «Известий», 1971. 

– 560 с. 

http://artukraine.com.ua/a/ukrainskiy-misteckiy-nonkonformizm-chastina-1/#.WWI8Y7O0nGg


423 

 

460. Смолич Ю. Мій товариш/ Ю. Смолич // Анатолій Петрицький. Спогади про 

художника / Упорядн:. Л.М. Петрицька, Д.О. Горбачов. – К.: Мистецтво, 1981. – 

С.10-24. 

461. Соколюк Л. К истории художественной жизни Харькова. Эволюция 

харьковской художественной школы во второй половине ХVIII – нач.ХХ в. / Л. 

Д. Соколюк. Автореф. дис…канд. искусствовед. – Л., 1986. – 24 с. 

462. Соколюк Л. Бойчукізм і кубофутуризм  / Л. Д. Соколюк // Традиції та новації у 

вищій архітектурно-художній освіті. – Харків, 1998. Вип. 2. – С. 109–110. 

463. Соколюк Л. Школа Михайла Бойчука та українське народне мистецтво першої 

третини ХХ ст. / Л. Д. Соколюк // Народна творчість та етнографія (Київ). – 1997. 

– № 5–6. – С. 84–91. 

464. Соколюк Л. Василь Седляр: графіка 1920–1930-х років  / Л. Д. Соколюк // 

Образотворче мистецтво (Київ). – 1999. – № 3–4. – С. 85–87. 

465. Соколюк Л. Новий погляд на українське мистецтво першої третини ХХ 

століття  / Л. Д. Соколюк // Мистецтвознавство України. – К.: Кий, 2001. Вип. 2. – 

С. 60–67. 

466. Соколюк Л. Графіка бойчукістів / Л. Д. Соколюк. –  Харків – Нью–Йорк: Вид-

ня часопису «Березіль», вид-во – М.П. Коць, 2002. – 224 с.  

467. Соколюк Л. Бойчукізм як явище світового й українського національного 

мистецтва / Л. Д. Соколюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. – К., 

2002. Вип. 1. – С. – 218–221. 

468. Соколюк Л. Проблема національного стилю в українському мистецтві першої 

третини ХХ століття  / Л. Д. Соколюк // Мистецтвознавство України. – К.: СПД 

Кравчук В.К., 2003. Вип. 3. – С. 25–31. 

469. Соколюк Л. Бойчукізм і художньо-промислова освіта в Україні  / Л. Д. 

Соколюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-20 

вересня 2001 р. – К., 2001. – С. 208. 



424 

 

470. Соколюк Л. Бойчукізм у контексті світового художнього процесу першої 

третини ХХ ст. / Л. Д. Соколюк // Мистецтвознавство України. Вип. 1. – К., 2000. 

– С. 110–126. 

471. Соколюк Л. Графічна школа Івана Падалки  / Л. Д. Соколюк // Україна: Наука 

і культура. – 1996. Вип. 29. – С. 225–231. 

472. Соколюк Л. Проблема національної форми в українському мистецтві та 

мистецтвознавстві ХХ століття  / Л. Д. Соколюк // Вісн. Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв: Мистецтвознавство. Архітектура. – Х., 2002. Вип. 7. 

– С. 51–60. 

473. Соколюк Л. Шляхи становлення українського дизайну / Л. Д. Соколюк // 

Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: Зб. Статей / Ін-т проблем 

сучасного мистецтва НАМ України; За за.ред. М.І. Яковлєва; Редкол.: 

В.Д. Сидоренко(голова), А.О.Пучков, О.В.Сіткарьова та ін. – К.: Фенікс. – 2012. – 

С. 84–110. 

474. Соловьев А. Новейшая история украинского искусства. «Новая волна». Часть I 

/ А.Соловьев. 1987–1989 [(Проект) / «ТОП10». – Спецпроект «POINT ZERO». – 

25. 02. 2010. – URL: http://top10-kiev.livejournal.com/279840.html.   

475. Соловьев А. Новейшая история украинского искусства. «Новая волна». Часть 

II / А.Соловьев. Поколение в зените. 1990-й – середина 1992 гг. (Проект) / 

«ТОП10». – Спец-проект «POINT ZERO». – 10.03.2010. –  URL: http://top10-

kiev.live jour nal.com/281049.html 

476. Сонцвіт Василь. Художник індустріальних ритмів / Василь Сонцвіт // 

Авангард (Харьков). – 1929. – № 3. – С.145–155. 

477. Сосфенов И. Площадь Дзержинского в Харькове / И.Сосфенов // Архитектура 

СССР. – 1934. – № 2. – С. 60–62. 

478. Сотник Д. Як працювати фотогурткам / Д.Сотник // Нова генерація. – 1930. – 

№ 2. – С. 48–56. 

479. Сотник Д. Як працювати фотогурткам / Д.Сотник // Нова генерація. – 1930. – 

№ 3. – С. 47–50. 



425 

 

480. Союз искусств: 1-я Выставка: Каталог. – Х., 1918. – 6 с. 

481. «Союз Семи» (письмо в редакцию) // Колосья. – 1918. – № 6–7. – С. 23. 

482. Союз «Семи» // Сборник нового искусства. Киев-Харьков: издание 

Всеукр.отдела искусств ком. нар.просв, 1919. – С. 8-14. 

483. Стельмащук Г. Українські митці у світі. – Львів: Апріорі, 2013. – 520 с. 

484. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX – 

начала XX века / Г.Ю. Стернин. –  М: Искусство, 1984. – 296 c. 

485. Стигнеев В.Т. Век фотографии. 1894–1994. Очерки истории отечественной 

фотографии / В.Т. Стигнеев. – М.: КомКнига, 2005. – 392 с. 

486. Стукалова К. The Future is Now. Украинское искусство 90-х  / К.Стукалова // 

Галерея. – 1999. –  № 2. –  С. 5 

487. Сумцов Н. О современном искусстве / Н.Сумцов // Южный край. – 1906, 30 

сентября. 

488. Станислав Косенков. Графика. Живопись. Дневники / Станислав Косенков. – 

СПб.: ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг», 2011. – 304 с. 

489. Сусак В. Українські мистці Парижа. 1900-1939 / В.Сусак: Монографія. – К.: 

Родовід, 2010. – 408 с.  

490. Тарасенко О.А. Проблема национального стиля в живописи модерна и авангарда 

(Творчество украинских и русских художников конца ХІХ – начала ХХ вв.)  / О.А. 

Тарасенко: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. –  Львов, 1996. – 46 с. 

491. Тарасенко О.А. Авангард и древнерусское искусство // Русский авангард 1910-

1920-х годов в европейском контексте/ О.А. Тарасенко / отв. ред. Г.Ф. Коваленко; 

Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ; 

Научный совет РАН «Историко-теоретические проблемы искусствознания» – М.: 

Наука, 1998. (Искусство авангарда 1910–1920-х годов). – 342 с. 

492. Тарасенко О.А. Мозаичность и витражность в свето-цветовой системе 

живописи русского и европейского авангарда / О.А. Тарасенко // Русский 

авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте / отв. ред. Г.Ф. Коваленко; 

Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ; 



426 

 

Научный совет РАН «Историко-теоретические проблемы искусствознания».– М.: 

Наука, 2000. (Искусство авангарда 1910–1920-х годов). – 310 с. 

493. Тарасенко О.А. Портрет и маска (лик). Фазы Бытия / О.А. Тарасенко // Вісник 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. –  Харків, 2003. – № 2. – 

С. 108–133. 

494. Тарасенко О.А. Мистерии модернизма. Наследие Древней Руси в живописи 

модерна и авангарда / О.А. Тарасенко. –  Одесса: Абрикос, 2004. – 300 с. 

495. Тарасенко О. А. Реминисценции парсуны в живописных образах модерна и 

авангарда / О.А. Тарасенко // Вісн. Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв. – Харків, 2005. – № 6. – С. 67–85. 

496. Тарасенко А. Міфологічне мислення художників міленіуму / А. Тарасенко // 

Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / Ін-т пробл. сучас. мистец. НАМУ 

[редкол. : А. Чебикін (голова) та ін.]. – К. : Фенікс, 2000. – С. 297–305. 

497. Тарасенко А. Порталы мифа. Изобразительное искусство Одессы второй 

половины ХХ – начала ХХ века в пространстве «большого времени» 

/А.Тарасенко. – Одесса, 2014. – 271 с. 

498. Терентьев И. Собр. cоч / И.Терентьев. – 1988. – С. 186. 

499. Тихвинская Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века: 

Кабаре и театры миниатюр в России /Л.Тихвинская. – М. : Молодая гвардия, 

2005. – 528 с. 

500. Ткаченко Р. Поклик химери: декаданс в українській літературі к. ХІХ – 

поч. ХХ ст.  / Р.Ткаченко. – К.: Книга, 2011. – 136 с. 

501. Толстой В.П. Взаимодействие и синтез пространственных искусств / В.П.  

Толстой // На путях к красоте: О содружестве искусств. – М.: Изобразительное 

искусство, 1986. – С. 41–66. 

502. Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (Введение 

в тему) / В.Н.  Топоров // Семиотика города и городской культуры: Труды по 

знаковым системам / Тартусский гос. ун-т. / Ред.: Лотман Ю.М. – 1977. Вып. 18. – 

С. 9–19. 



427 

 

503. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического: Избранное / В.Н.  Топоров. – М.: Прогресс. – 1995. – 624 с. 

504. Топоров В.Н. Ветхий дом и дикий сад: образ утраченого счастья (страничка из 

истории русской поэзии) / В.Н.  Топоров // Облик слова: Сб. статей / РАН. Ин-т 

рус. яз. – М., 1997. – С. 290–318. 

505. Томах С., Холостенко Є.Український революційний плакат / С.Томах, 

Є.Холостенко. – К.: КХІ, 1932. Вип.1–2. 

506. Третьяков С. Фотозаметки / С.Третьяков // Новый ЛЕФ. – 1928. – № 8. – С. 40–43. 

507. Тримбач С. Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному 

часо-просторі / С. Тримбач. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2007. – 271 с. 

508. Тримбач С. Українське кіно 1920-х років / С. Тримбач // Нариси з історії 

кіномистецтва України / Інститут проблем сучасного мистецтва України АМУ. –  

Київ: Інтертехнологія, 2006. – С. 53–75. 

509. Труш І. Перша руська вистава штуки  / І.Труш // Літературно-науковий 

вістник (Львів). –1898. – Т. 4. – С. 151–153. 

510. Тугендхольд Я. О портрете / Я. Тугендхольд // Аполлон. – 1912. – № 8. – С.33–52. 

511. Український модернізм 1910-1930 / Альбом.  – Хм.: Галерея, 2006.  – 288 с. 

512. Українські авангардисти як теоретики і публіцисти» / Упорядн. Д. Горбачов, 

О. та С. Папета – К.: РВА «Тріумф», 2005. – 384 с. 

513. Фальк Р.Р. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике / 

Р.Р. Фальк. – М.: Советский художник. – 1981. – 255 с. 

514. Фар-Беккер Г. Искусство модерна / Г. Фар-Беккер. –  Кoln: Konemann, 2000. – 426 с. 

515. Фармаковский М. Скульптура государственного фарфорового завода / М. 

Фармаковский // Русский художественный фарфор / Сб. статей о 

Государственном фарфоровом заводе / Под ред. О. Голлербаха и М. 

Фармаковского. – Л.,1924. – С. 80. 

516. Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж конца ХIХ – начала ХХ века / А. А. 

Федоров-Давыдов. Очерки – М.: Искусство, 1974. – 208 с. 



428 

 

517. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж ХVIII – начала ХХ века/ А. А. Федоров-

Давыдов. Исследования. Очерки. – М.: Советский художник, 1986. – 496 с. 

518. Федоров-Давыдов А.А. Федор Васильев / А. А. Федоров-Давыдов // Федор 

Васильев / Вступ. ст. и подгот. писем А.А. Федорова-Давыдова. – М.: Искусство, 

1976. – С. 113–118. 

519. Федорук О. Сковорода чекає на Гонтаріва / О. К. Федорук // Зоряний віз 

Віктора Гонтаріва: Альбом. – К.: Софія–А, 2006. – С. 5–10. 

520. Федорук О. Міфи та реалії перехідного періоду/ О. К. Федорук // Родовід 

(Київ). – 1994. – Ч. 9. – С. 4–14, 93–94. 

521. Федорук О. Український авангард / О. К. Федорук // Нариси з історії 

образотворчого мистецтва України / Інститут проблем сучасного мистецтва ХХ с. 

У двох книга. – Х. Кн. 1. – С. 162–222. 

522. Федорук О. Висока школа репрезентації Косарева / О. К. Федорук // 

Образотворче мистецтво. – 2012. – № 1/2. – С. 86–87. 

523. Федорук О. К. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті / О. К. Федорук 

/ ІПСМ АМУ: У 3 кн. – К.: Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1: Історія та теорія 

мистецтва. Постаті. Народна творчість. – 260 с. 

524. Фелькерзам А. Старинные ковры Средней Азии. Киргизы  / А. Фелькерзам // 

Старые годы. – 1915. – Июнь. – С. 20. 

525. Фогель Э. Василий Ермилов / Э.  Фогель. – М.: Советский художник, 1975. – 130 с. 

526. Фоменко А. Монтаж, фотография, эпос : Производственное движение и 

фотография / А. Фоменко: Монография // СПб: Изд–во С–Петерб. ун–та, 2007. – 374 с. 

527. Фишер В. Г. Австрийские интерьеры / В. Г.  Фишер / перев. с нем. – СПб.: 

Петербург ХХI века, 2000. –  С.23-42. 

528. Френкель Л. Письменник і фото-кіно / Л.Френкель // Нова генерація(Харків) . 

– 1928. – № 4. – С. 294–297. 

529. Харьков. Путеводитель для туристов и экскурсантов. – Харків, 1915. – С. 75. 

530. Харьковский театр «Голубой глаз» // Южный край. – 1909. – 10 листопада. 

531. Харьковский Союз искусств // Пути творчества. – 1919. – № 1−2. – С.57−58. 



429 

 

532. Хлебников Велимир. Творения / Велимир Хлебников. – М.: Сов. писатель, 

1987. – 736 с. 

533.  Хмурий В. А.Петрицький / В.Хмурий // Нове мистецтво. – 1925. – № 1. – С. 3–5. 

534. Хмурий В. Перша Всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва АРМУ/ 

В.Хмурий // Нове мистецтво (Харків). – 1927. – № 14–15. – С. 6–8. 

535. Хмурий В. Анатоль Петрицький / В.Хмурий // Життя і революція (Харків). – 

1928. – № 7. – С. 141–160. 

536. Хмурий В. Український революційний плакат / В.Хмурий. – Х.: Рух, 1932. – 

115 с., табл. 

537. Хмурий В. Художник сьогодні: Виставка українських художників в Харкові / 

В.Хмурий // Всесвіт (Харків). – 1927. – № 10. – С. 9. 

538. Хмурий В. Нотатки про театр, кіно та просторове мистецтво / В.Хмурий. – Х.: 

Рух, 1930. 

539. Холостенко Є. Сучасні молоді гравери / Є.Холостенко // Молодняк (Харків). – 

1928. – № 3. – С. 124–127. 

540. Холостенко Є. На фронті ІЗО / Є.Холостенко // Червоний шлях. – Х.,1930. – 

№1. – С.164–179. 

541. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии / С.С.Хоружий / 

Серия: «Наши современники». – М.: Алетейя, 1994. – С.107.  

542. Хренов Н. Отечественный кинематограф: реабилитация архетипической реальности 

/ Н. Хренов // Киноведческие записки (Москва). – 2001. – № 53. – С. 213–235. 

543. Хроніка // Червоний шлях. – Х. – 1923. – № 2. – С. 257. 

544. Хроніка // Червоний шлях. – Х. – 1927. – № 7–8. – С. 230–232. 

545. Хроніка // Червоний шлях. – Х. – 1929. – № 12. – С. 222. 

546.  Цимбал Я. Злет і падіння «Авангарду» / Я.Цимбал // Український тиждень. 

2016. – № 30 (454). 28 липня 2016. URL: http://tyzhden.ua/History/170627 

547.  «Цього прагне робітничий глядач» // Всесвіт. – 1933. – № 25. – С. 8. 

548. Чегодаев А. Искусство импрессионистов / А.Чегодаев // Импрессионисты,  

их современники, их соратники. – М., 1976. – С. 19. 



430 

 

549. Чепелик В.В. Український архітектурний модерн/ В.В.Чепелик / Упорядник 

З.В. Мойсеєнко-Чепелик. – К.: КНУБА, 2000. – 378 с. 

550. Червоник О. Урбаністична опера Бориса Михайлова / О. Червоник. 2 лютого 

2016. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/stories/urbanistichna-opera-borysa-

myhailova.html 

551. Черниш Н.І. Ак. М.Бажан/ Н.І.Черниш. – К.: Укр.енциклопедія ім.М.Бажана, 

2012. – С.31. 

552. Чернова М. Б.В. Косарев /М.Чернова. – К.: Мистецтво, 1969. – 139 с. 

553. Чечик В. Театральна практика Георгія Цапка: До історії авангардного руху Харкова 

1910-20-х рр./ В.Чечик // Образотворче мистецтво. – 2006.– № 4. – С. 49–51. 

554. Чечик В.В. Театрально-декоративне мистецтво Харкова. Авангардні пошуки 

1910-20-х років /В.Чечик. Дис…канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Харківська 

академія дизайну і мистецтв. –  Харків, 2006. – 165 с. 

555. Чечик В. Борис Глаголин и художники «Союза семи» (1916-1919) /В.Чечик// 

Авангард и театр 1910-1920-х годов. –  Москва: Наука, 2008. – С. 39-107. 

556. Чечик В. Театральна практика одеських «незалежних»: До історії театрально-

декораційного мистецтва України 1910-х років  /В.Чечик // Записки 

національного товариства ім. Т.Г. Шевченко: Праці комісії образотворчого та 

ужитковогомистецтва. Т.CCLXI. – Львів, 2011. – С. 544–558. 

557. Чечик В. Про Вадима Меллера, німецьке мистецтво й театральний авангард 

/В.Чечик // Матерiали мiжнародної наукової конференцiї до 125-рiччя вiд дня 

народження Леся Курбаса. – Х., 2012. – С. 154–162. 

558. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К., 

1992. – 230 с. 

559. Шевельов Ю. (Шерех) Ю.В. Я– мене, – мені... (і довкруги) / Ю.В.  Шевельов 

(Шерех). Харків–Нью–Йорк. Видання часопису «Березіль». Видавництво 

М.П.Коць. – С.144. 

560. Шевеленко И. «Открытие» древнерусской иконописи в эстетической 

рефлексии 1910-х годов / И. Шевеленко // Studia Russica Helsingiensia et 



431 

 

Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия 

прошедшей эпохи: В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. Ч. 2. – С. 259–281.  

561. Шейко В. М. Сучасна культура: динаміка та тенденції розвитку / В.М. Шейко 

// Вісн. держ акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 2. – С. 5–10. 

562. Шейко В.М. Континуум культур: проблеми взаємозалежності та 

співробітництва / В.М. Шейко // Культура України: Зб. наук. пр. / Харк. держ. 

акад. культури. – Х., 2000. – Вип. 6: Мистецтвознавство. – С. 4–12. 

563. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX – початок XXI 

ст.) / В.М. Шейко: Моногр.: В 2 т. – Х.: Основа, 2001. – Т. 2. – 400 с. 

564. Шейко В.М. Проблеми культури України 30-х рр. ХХ ст. / В.М. Шейко // Вісн. 

Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Х., 2001. Вип. 4. – С. 4–17. 

565. Шило А. Вопросы стиля и метода в теории и практике конструктивизма. Статья 9. 

«современный стиль» в перспективе современности: послевкусие / А. В. Шило // 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2013.– № 1. – С.77-78 

566. Шило О. В. Невербальні та вербальні засоби в образотворчій діяльності / О. В. 

Шило: Дис...доктора мистецтвознавства: 17.00.01. – Х.: ХДАК, 1998. – 476 с. 

567. Шило А.В. [Вступ. ст.] Дух и место [Буклет выст.”Киммерия”] /А.В.  Шило / 

Харковская организація Союза дизайнеров Украины дизайнерів. – Х., 2002. – С. 1. 

568. Шило О. Нотатки про творчість Віталія Кулікова / О. В. Шило // Віталій 

Куліков: Альбом /Упор. М. Шток. – К.: Родовід, 2009. – С.268–285. 

569. Широцький К. Дещо про давні портрети / К. Широцький // Сяйво (Київ). – 

1913. – № 10–12. – С.254–258. 

570. Шишова З. Лестницы ассоциаций / З. Шишова // Воспоминания о Юрии 

Олеше [Составители: О. Суок-Олеша и Е. Нельсон]/ – М., 1975. – С.35. 

571. Шмагало Р.Т.Словник митців-педагогів України та з України у світі. 1850-

1950  / Р.Т. Шмагало. – Львів: Українські технології, 2002. – 141 с. 

572. Шмагало Р.Т. Мистецько-освітній рух у східних областях України ХІХ – 

початку ХХ ст. / Р.Т. Шмагало // Міст. – К., 2003. – № 1 – С. 241-252. 



432 

 

573. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ 

століття: структурування, методологія, художні позиції / Р.Т. Шмагало: Дис... 

доктора мистецтвознавства: 17.00.01. – Львів : ЛНАМ, 2005. – 528 с. 

574. Шміт Ф. «Революція і мистецтво / Ф.Шміт // Сборник нового искусства. Киев-

Харьков: издание Всеукр.отдела искусств ком. нар.просв, 1919. – С. 18. 

575. Шпорлюк Р. Україна: від імперської періферії до суверенної держави / 

Р.Шпорлюк // Сучасність. – 1996. – №11. – С. 53–65. 

576. Штейнберг М. Вага сучасного маляра на виробництві / М.Штейнберг // Нова 

генерація. – 1928. – № 4. – С. 51. 

577. Шкандрій М. У пошуках нового: Революція в українському мистецтві 1920-х років / 

М.Шкандрій // Сучасність (Мюнхен). – 1986. Ч. 1. – С.41–51; Ч. 2. – С. 42–58.  

578. Шкандрій М. Школа Бойчука – Теоретичне підґрунтя / М.Шкандрій // Дух 

України. Вінніпег: Видання мистецької галереї, 1992. – С. 109–111. 

579. Шпенглер О. Закат Европы: Опыт морфологии мировой истории / 

О.Шпенглер. – М.: Мысль, 1998. Т.1. – 606 с. 

580. Шумицький М. Український архітектурний стиль / М. Шумицький. – К.: 

Друкарня 2 –ї Артілі, 1914. – 60 с.  

581. Шумилович Б. Альтернативні простори Львова 1980-2000-х // Urban Studies 

series, Київ: Смолоскип (Heinrich Böll stiftung), 2013.  

582. Энвер. «Кольцо» / Энвер // Утро. – 1912. – 28 жовтня. 

583. Юсь. Мотивы дня. «Кольцо» / Юсь // Южный край. – 1911. – 12 жовтня. 

584. Юткевич С.И. Собрание сочинений. Т. 1. / С.И.  Юткевич – М.: Искусство, 

1990. – С. 25. 

585. Яворская Н. Кубизм и футуризм / Н.Яворская // Модернизм: Анализ и критика 

основных направлений. – М.:Искусство, 1969. – С. 37–78. 

586. Яворская А. Сандро Фазини / Н.Яворская // Русские парижане / Музей 

русского искусства им. М.и Н. Цетлины– Х. – М., 2006. – С. 142. 

587. Яворская А. Независимый Фазини / Н.Яворская / Фазини. Авторы текстов 

А.Ильф, Алена Яворская, И.Кричевский. – М.: Репроцентр, 2008. – С.7–41. 



433 

 

588. Якимович А.К. Искусство эпохи модернизма. Стиль Ар Деко 1910-1940 /  А.К. 

Якимович // Искусствознание. – 2012. – № 1 / 2. – С. 598–602. 

589. Якимович А. О двух концепциях культуры Нового и Новейшего времени /  

А.К. Якимович // Искусствознание.– 2001. – № 1. – С. 40–59. 

590. Яковлева Н.А. Система жанров русской реалистической живописи ХIХ в. / 

Н.А. Яковлева Автореф. дис…канд. искусствовед.: 17.00.04 / Ин–т. живописи, 

скульпт. и архитектуры им. И.Е. Репина. – Л., 1989. – 24 с. 

591. Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф / 

М.Ямпольский. – М. : Ad Marginem, 1993. 

592. Яськов В. «Колосья», «Семь + Три», «Дом Артиста», Харьков, Хлебников в 

1918–1919 и другие годы: [Рукопись] / В.Яськов / Архів автора. –  Харьков, сент. 

– 1998 февр. – 1999. – 37 с. 

593. Ясиевич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков / В.Е.  Ясиевич. 

– К.: Будівельник, 1988. – 184 с. 

594. Яценко Л. Д. Бурлюк : Монография / Л. Яценко  // Дніпропетровський 

художній музей. –  Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 256 с. 

595. Antoine Pevsner dans les collections du Centre Georges Pompidou Musee national 

d’art modern. –  Paris: Edition du Center Pompidou, 2001. – 105 p. 

596. Antoine Pevzner. Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté. Élizabeth Lebon, Pierre 

Brullé / Avec un avant-propos de Jean-Claude Marcadé. –  Paris: Edition du Center 

Pompidou, 2001. – 303 p. 

597. Basner Elena. Malevich’s Painting in the collection of the Russian Museum Basner 

Elena // Kazimir Malevich in State Russian Museum / Editorian chief Yevgenia 

Petrova / State Russian Museum. – St. Petersburg, 2000. – P. 15–27. 

598. Bowlt D. Futurism, the boundless miracle / D. Bowlt // Avant-garde master pieces 

of the Costakis collection. – Thessaloniki : Adam Edition, 2001. – P. 115–126. 

599. Boris Michailow. Unwollendete Dissertation. – Zurich- Berlin – NewYork, 1998. – 220 p. 

600. Boris Mikhaylov: Aubere Ruhe. – Dusseldorfe: Richter Verlag, 2000. – 38 р. 



434 

 

601. Construction. Tatlin and alter / State Museum of Contemporary Art Costakis 

Collection / Editor Lutz Becker. – Thessaloniki, 2001. – 334 p. 

602. Derrida J. The Truth In Painting / Translated by Geoff Bennington and Ian McLeod 

/ The University of Chicago Press Chicago and London 1987. Доступ: 

https://rosswolfe.files.wordpress.com/2014/11/jacques-derrida-the-truth-in-

painting1.pdf 

603. A Discussion between Boris Mikhailov and Jan Koila // Boris Mikhailov. – 

Gotenborg, 2000. – P. 78–84. 

604. Fasini S. Руссо/ C. Фазини // Фигаро. – 1918, 26 червня. – № 12. – С.5–6. 

605. From Gulag to Glasnost. Nonconformist Art from the Soviet Union. – New York. 

Thames and Hudson. – 1995. – 360 p. 

606. Galadschew P. Tatlin /P. Galadschew. – Koln, 1996.–  95 p. 

607. Grois B. The eroticism of imperfection /B. Grois // Boris Mikhailov. –  Gotenborg, 

2000. – P. 74–77. 

608. Eerikainen H., Taneli E. Toisin Nakijat /H. Eerikainen. –  Helsinki, 1988. – 116 p. 

609. Horbatchov D. La vie a Kiev au temps de Pevzner (1902-1909) / D. Horbatchov // 

Pevsner. – Paris: Les Amies d’ Antoine Pevsner, 1995. – P. 7–15 

610. Jacobson T. The shock of Dubreuil  / T. Jacobson // Aperture. – 1986. – № 104. – 

P. 81–84. 

611. Jaroszynski Т. Z powodu wystawy Wyczolkowskiego / T. Jaroszynski// Antologia 

polskiey krytyki artistycznej 1890-1918. –  Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk. 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. – Р.83. 

612. Knape G. Boris Mikhailov /G. Knape. – Goteberg: Hasselblad Center, 2000. – 78 p. 

613. Koella R. Les interieurs des Nabis: un ecrin pour l’homme/ R. Koella // Nabis. 

1888–1900. – Paris. – 1993. – P.232. 

614. Kolle B. Boris Michaіlov // Boris Michaіlov / Edited by B. Kolle. – Stuttgart: 

Octagon, 1996. – 175 p. 

615. Кrynsky Аnatoly. URL: http://www.anatolykrynsky.com/artist_statment.htm  



435 

 

616. Kuzma, M. Alchemic surrender. Power relations/ M.Kuzma // Quarterly. – 1995.  

– № 2.  – P. 10–11. 

617. Kuzma, M. The Kiev scene. Struggling revival / M.Kuzma // Quarterly. – 1995. – 

№ 2. – P. 15. 

618. Kuzma M. Instigation and revilement: the mechanisms in Boris Mikhailov’s 

photography / M.Kuzma // Boris Mikhailov / Edited by B. Kolle. –  Stuttgart: Oktagon, 

1996. – P. 163–168. 

619. Levandowsky S. // Antologia polskiey krytyki artistycznej 1890-1918 / 

S.Levandowsky. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk: Wydawnictwo Polskiej 

Akademii Nauk, 1976. Р.76–78. 

620. Misler N. Antoine Pevsner et l’artiste symbolist Mikhail Vroubel / N. Misler // 

Pevsner. –  Paris: Les Amies d’ Antoine Pevsner, 1995. – P.17–38. 

621. Mudrak M. Ukrainian Dada? Or Tradition Revisited: A Preliminary Study/ M.Mudrak / 

Crisis and the Arts: The History of  Dada / The Dada Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, 

Eastern Europe, and Japan, ed. Gerald Janecek. –New York, 1998. – P. 190–222. 

622. Mudrak M. The New Generation and Artistic Modernism in the Ukraine (studies in 

the fine arts avant-garde) / M.Mudrak. – Umi Research Pr, 1986. – 282 p. 

623. Nakov A. Alexandra Exster / A. Nakov. – Paris , 1972. – 64 p. 

624. Nussberg L. Vasily Dmitrievich Ermilov. 1894–1968. Guashes. Sculpture. Reliefes / 

Leonard Hutton Galleries. –  New York, 1990. – 59 p. 

625. Pavlova T. The last taboo. Imago. Another Europska Photography /T. Pavlova. – 

Winter 1995 / 96.  – Р. 66-67 

626. Pavlova T. The Realm of Flora /Т. Pavlova // Imago. – 2001. – № 12. – С. 46–54. 

627. Pavlova T. Ukrainian photography 1900-1939 /Т. Pavlova // The History of 

European photography / The Central  European House of Photography. – Vienna-

Bratislava, 2010. – P.677-691. 

628.  Pavlova T. Ukrainian photography 1970-2000 /Т. Pavlova // The History of 

European photography. Vol.III / The Central European House of Photography. – 

Vienna-Bratislava, 2016. – P.765–791. 



436 

 

629. Pavlova T. Kharkiv Photography in Independent Ukraine. Vita heroica vs. Vita 

minima. Part II /Т. Pavlova // VASA / Journal on Images and Culture (Vienna). 2016. – 

URL: http://www.vasa-project.com/gallery/ukraine-3-2/tatina-essay.php 

630. Piatkowski H. Polske malarstwo wspolczesne /H. Piatkowski // Antologia polskiey 

krytyki artistycznej 1890–1918. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk. Wydawnictwo 

Polskiej Akademii Nauk, 1976. – P. 71. 

631. Rose B. American painting. The Twentieth century/ B. Rose. – New York, 1986. – 170 p. 

632. Rosengren A. Fotografi tran Harkov i Ukraina, CCCR: B. Mihailov, S. Bratkov, 

V. Krei, J. Pavlov, M. Pedan, R. Pjatkovka / A. Rosengren . – Stockholm, 1990. –36 p. 

633. Svede M.-A. Nonconformist art in Latvia // From Gulag to Glasnost: Nonconformist 

Art from the Soviet Union / M.-A.Svede. – New-York, 1995. – С. 189–217. 

634. Sunderland J. Ocena nades anych zdj ć in Fotografia / J.Sunderland (Warsaw, 

Poland). – 1973. – #1.– Р.10-11. 

635. Szerszeń T. Selfie with my Wife / T. Szerszeń // Widok. Teorie i praktyki kultury 

wizualnej (Warsaw, Poland) 2016. – Nr 13. – URL: 

http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/406/796 

636. Tupitsyn V. Mercury Barrier: Boris Mikhailov in the Context of Russian Photographic 

discourse / V. Tupitsyn / Boris Mikhailov. – Stuttgart: Oktagon, 1996. – P.143. 

637. Vilensky D. Now we also live nicely: Аbout two books by Boris Mikhailov 636. / 

D.Vilensky // Imago. – 1999. – № 8. – P. 72–73. 

638. Williams G. Boris Mikhailov 55 / G. Williams . – London, 2001. – 128 p. 

639. Агафонов Є. Лист до Д.  Гордєєва. – ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп.2. – Спр. 90. 

640. Агафонов Є. Національний художній музей України. – Архів музею. – Ф. 49. 

Оп. 2. – Спр. 23. 

641. Андроников И. А.Довженко. В глубинах космоса. Стаття про виступ 

Довженка на ІІ Всесоюзному з’їзді кінематографістів. Машинопис. 1954–55. – 

ЦДАЛМУ. – Ф. 690. – Спр. – № 4. Арк. 194. 

642. Витяг із засідання Ради СПАХ. – РЦДІАЛ. – Ф. 789. – Оп. 10. – Спр. – 

№ 156. –  арк. 41. 



437 

 

643. Витяг із засідання Ради СПАХ. РЦДІАЛ. – Ф. 789. – Оп. 19. – Спр. – № 877. 

644. Гай Д. Лист до В.  Єрмілова від 01.06. 1966. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 337. – Оп.1. – 

Спр. 142. 

645. Гатова Л. Спогади. Додаток до листа П. Оболєнцева Д. П. Гордєєву від 

14.09.1964. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп. 2. – Спр. 160. 

646. Гордєєв Д. Спогади про «Блакитну лілію». –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп. 2. – Спр. 12. 

647. Гордєєв Д. Лист до П. Оболєнцева від 10. 01.1959. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп.1. – Спр. 160. Арк. 3. 

648. Гордєєв Д. Лист до П. Оболєнцева 11. 07.1960. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп.1. 

– Спр. 160. Арк. 7. 

649. Гордєєв Д. Лист до П. Оболєнцева від 29.11.1960. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

оп.1. – Спр. 160. Арк. 9. 

650. Гордєєв Д. Лист до П. Оболєнцева від 11.07.1960. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп. 2. – Спр. 160. Арк. 6. 

651. Гордєєв Д. Лист до П. Оболєнцева від 23.07.1962. – ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

оп.2. – Спр. 160. 

652. Гордєєв Д. Лист до П. Оболєнцева від 26.10.1962. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп. 2. – Спр. 160. Арк. 22. 

653. Гордєєв Б. (Божидар). Лист до М.Синякової від 17.07.1913. –  РДАЛІ. – 

Ф. 1228. оп. 3. – Спр. 29. 

654. Довженко О. Записні книжки. – ЦДАМЛМУ. – Ф. 690. Оп.1. – С. 20. Арк. 42. 

655. Довженко О. Світлина. ЦДАМЛМУ. – Ф. 690. Оп. 1. – Спр. 20. 

656. Метрична виписка з архіву В. Єрмілова. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 337. Оп.1. – Спр. 157. 

657. Егіз Б. Лист до А. Стіліануді від 24 вересня1894. – Архів ІМФЕ.ТЮР– Х. – 

Ф. 20-1. Арк.49. 

658. Єрмілов В. Свідоцтво про одруження з Н. Г. Короткою, 14 травня 1933 р. – 

ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп. 2. – Спр. 162. 

659. Єрмілов В. Заява голові Товариства харківських художників, 5 березня 1954. 

ЦДАМЛМУ. – Ф. 337. Оп.1. – Спр.168. Арк. 37.  



438 

 

660. Єрмілов В. Лист до Д. Гордєєва від 16.02.1960. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп.1. 

Спр.150. 

661. Єрмілов В. Лист до Д. Гордєєва від 05.01.1960. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп.2. 

Спр. 150. 

662. Єрмілов В. Лист до Д.  Гордєєва від 21.12.1960. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп.2. 

Спр. 150. 

663. Єрмилов В. Лист до Д. Гордєєва 27.12.1960.  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп. 1. Спр. 

431. арк. 9. 

664. Єрмілов В.Д. Лист до Д.  Гордєєва від 31.10.1963. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп.2. Спр. 150. 

665. Єрмілов В. Лист до Д. Гордєєва від 16.05.1963. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп. 2. 

Спр. 150. 

666. Єрмілов В. Лист до Л. Поліщук від 07.03.1964. – Архів держ. наук. бібліотеки 

ім. В.Г. Короленка, Харків. Листи В. Єрмілова до Л. Поліщук. Архівний 

документ Р-43. Арк. 1. 

667. Єрмілов В. Лист до Л.Поліщук від 09.09.1964. –  Архів держ. наук. бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка, Харків. Архівний документ Р-43. арк. 1. 

668. Єрмілов В. Робочі плани лекцій по темі «Техніка і технологія живопису» для 

студентів Харківського художнього інституту на 1945-1949 рр. –  ЦДАМЛМУ. – 

Ф.337. Оп.1. Спр. 122 (розділі «Ґрунтовка дощок»). 

669. Єрмілов В. Лист до Л. Троянської від 18.05. 1967. –  Архів Л. Троянської. 

670. Єрмілов В. Лист до Л.  Троянської від 01.11. 1966. –  Архів Л.  Троянської. 

671. Єрмілов В. Лист до Л.  Троянської б/д (вересень 1966?). –  Архів 

Л. Є.Троянської. 

672. Єрмілов В. Лист до Д. Гордєєва від 29.12.1962. ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. Оп. 2. – 

Спр. 15. 

673. Егіз Б. Лист до А. Стіліануді від 24 вересня1894. Архів ІМФЕ,ТЮРХ, – Ф. 20–

1. Арк.49. 

674. Комашка А. Лист до Б. Айзенберга. ЦДАМЛМУ. – Ф. 290. Оп. 1. – Спр. 168. 
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675. Косарев Б. Записи. –  Архів Н.Б.Косаревої (Харків).  

676. Кратко Б. Спогади. Рукопис. ЦДАМЛМУ. – Ф. 330,. Оп.1. – Спр.1. Арк.19. 

677. Левченко П. Лист до І.Шене. –  РЦДАЛМ. – Ф. 914. Оп.1. – Спр. 23. Арк.1. 

678. Левченко П. Лист до СПАХ. – 25 серпня 1895. – РЦДІАЛ. – Ф. 789. Оп. 10. – 

Спр. № 90. Арк.11. 

679. Левченко П.О. Лист до Т.Дворникова. 1896. –  Архів ІМФЕ. ТЮРХ. – Ф. 20–3. – 

Спр. 98. Арк. 53.  

680. Левченко П.О. Лист до Т. Дворникова. –  Архів ІМФЕ.ТЮРХ. – Ф. 20–3. –Спр. 

91. Арк. 26. 

681. Левченко П.О. Лист до П. Первухіна від 10 квітня 1914. –  РЦДІАЛ. – Ф. 826. 

Оп. 1. – Спр. 23. Арк.7. 

682. Левченко П. Лист до Є. Хруслова. – ЦДАМЛМУ. – Ф. 91. – Спр. – № 422. 

683. Літературно-художній альманах «Блакитна лілія». –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп. 2. – Спр. 12. 

684. Літературно-художній альманах «Начерки». – 1908. – № 1. –  ЦДАМЛМУ. – 

Ф. 208. – Оп.1. – Спр. 470. 

685. Міщенко М. Автобіографія. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 851. Оп.1. – Спр. 37. 

686. Оболєнцев П.– Ф. Лист до Д.Гордєєва від 04.05.1960. –  ЦДАМЛМУ. –Ф. 208. 

– Оп.2. – Спр. 160. 

687. Оболєнцев П. Лист до Д.  Гордєєва від 15.02.1963. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп.2. – Спр. 160. 

688. Оболєнцев П.Лист до Д.  Гордєєва від 20.03.1962. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп.2. – Спр. 160. 

689. Петрицький А. Конспекти лекцій з композиції. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 237. Оп. 2. 

– Спр. 181.  

690. Петрицький А. Автобіографія.1954. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 237. Оп. 2. – Спр. 184. 

691. РЦДІАЛ. – Ф. 789. Оп.19. – Спр. – № 877, № 883. 

692. В.Сєров [1880- квітень1881]. РДАЛМ (Москва). – Ф. 832. Оп.1. – Спр. 1. 

693. Самокиш М. Спогади. – Архів фондів особистого походження ХХМ. 
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694. Семенихін В. Спогади. 28.01 2006. / Рукопис. –  Архів В. Г. Яськова. 

695. Ткаченко М. Лист до СПАХ від 06.09.1888. – РЦДАЛМ, ф. 789, оп. 10, спр. № 

123, арк. 47. 

696. Ткаченко М. Лист до родини з Парижа від 30 вересня 1888 року. Ф. 5, кат. ОЦ. 

– Спр. № 139, спр. 142. –  Архів фондів особистого походження ХХМ.  

697. Ткаченко М. Лист до СПАХ (отримано в лютому1890 р.). – РЦДАЛМ, ф. 789, 

оп. 10, спр. № 123, арк. 55. 

698. Усиков О.Лист до В. Єрмілова від 5.01. 1963. –  ЦДАМЛМУ. Оп. 337. Оп.1. – 

Спр.155. 

699. Усиков О.Лист до В. Єрмілова від 18. 06–31.07.1959. –  ЦДАМЛМУ. – Ф. 208. 

Оп. 2. – Спр. 174.  
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Рис. 2.2. П. Левченко. Вулиця 
провінційного міста. Карт., олія. 

Рис. 2.1.О. М. Бекетов за мольбертом в сімейному колі 
(садиба Алчевських). Кін. ХІХ ст. Світлина.

Рис. 2.3. В.Беклемішев. Пам’ятник Тарасу Шевченку, 
встановлений в садибі О.Алчевського. 1899.

ДОДАТОК А. ІЛЮСТРАЦІЇ
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Рис. 2.4. П. Левченко. Глибока осінь. 1890-ті. Пол. на карт, олія.

Рис. 2.5. П. Левченко. Вечір. Сльота. 1889. Пол., олія.
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Рис. 2. 7. М. Беркос. Вулиця в Умані. 1895.
Пол., олія. 

Рис. 2.6. П. Левченко. Глухомань. Поч. 
1900-х. Пол., олія. 
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Рис. 2.8. П. Левченко. Задвірки Софійського 
собору. Поч. 1900-х. Пол., олія.

Рис. 2.10. П. Левченко. В 
Путивлі. Карт., олія.

Рис. 2.9. П. Левченко у майстерні. 1900-
ті. Світлина.
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Рис. 2.11. П. Левченко. У майстерні художника. Пап. 
на карт., олія.

Рис. 2.12. П. Левченко. Копи. Пол., олія. 
Рис. 2.14. М. Ткаченко. Виноград на 
червоній стіні. Етюд. 1910. Карт., олія.

Рис. 2.13. С. Васильківський. Копія з картини Т. Руссо «Узлісся Фонтенбло 
при заході сонця» . Дер., олія.

Рис. 2.15. П. Левченко. Вулиця Парижа. 1900-ті. Карт., олія.
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Рис. 2.16. М. Ткаченко. Гілка сливи. Пол. на карт., олія.

2.18. П. Левченко. Водяний млин. Карт., олія. 

Рис. 2.17. М. Беркос. Рим. Руїни. Етюд. 1899. Пол., олія.

Рис. 2.19. П. Левченко. Зима. 
Старий млин. Пол., олія. 

Рис. 2.20. П. Левченко. Фонтан біля 
Золотих воріт. 1910-ті. Пол., олія.
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Рис. 2.21. М. Беркос. Льон цвіте. 1893. Пол., олія.

Рис. 2.22. М. Беркос. Будяки . 1898. Пол., олія.
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Рис. 2.23.Зворотній бік світлини з архіву 
М. Ткаченка.

Рис. 2.25. Світлина з архіву М. Ткаченка.

Рис. 2.24. М. Ткаченко в своїй майстерні у Парижі. Світлина. 

Рис. 2.26. Світлина з картини М. Ткаченка “Прибуття російської 
ескадри в Тулон 1879 р.“ Світлина.

Рис. 2.27. М. Ткаченко. Французька ескадра. Ескіз. 1890. Пол., олія
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Рис. 2.28. П. Левченко. Малахитовий будиночок 
в осінньому золоті. Карт., олія.

Рис. 2.31. П. Левченко. На веранді. Велосипед. Пол., олія. 

Рис. 2.30. П. Левченко. На кухні. 
За читанням листа. Пол., олія. 

Рис. 2.29. М. Ткаченко. Весна. Хутір. 1907. Пол., олія.

Рис. 2.32. П. Левченко. Інтер’єр з фотелем. Пол., олія.
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Рис. 2.37. П. Левченко. На веранді. Карт., олія.

Рис. 2.33. П. Левченко. Накритий стіл. 
Великодній натюрморт. Пол. на карт., олія.

Рис. 2.34.  П. Левченко. Інтер’єр з 
букетом квітів.1900-ті. К., олія. 

Рис. 2.38. П. Левченко. Інтер’єр.  
Дама в червоному. 1916. Карт., олія.

Рис. 2.40. П. Левченко. Інтер’єр. Карт, олія.

Рис. 2.35. П. Левченко. У Пашенному. Карт., олія.
 

Рис. 2.41. Е. Вюйар. Жінка, що підмітає оселю.

Рис. 2.36. Е. Вюйар. За шитвом. Рис. 2.39. П. Левченко. У садку за столом. 
Восени. 1911. Картон, олія. 

Рис. 2.42. П. Левченко. Куток кімнати. 1900-ті. 
Карт., олія.
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Рис. 2.43 П. Левченко. Матильда в рожевому. 
Дерево, олія.

Рис. 2.44 П. Левченко. Біля лампи. Карт., олія.

Рис. 2.46 М. Ткаченко. Вид з вікна. Карт., олія.

Рис. 2.49. М. Беркос у сімейному колі. Світлина.

Рис. 2.50. Світлина з архіву М. Беркоса.

Рис. 2.51. М. Беркос. Півонії. 1897. Пол., олія.

Рис. 2.47 П. Левченко. За роялем. Натхнення. 
1900-ті. Пол., олія.

Рис. 2.45. П. Левченко. Куточок майстерні 
художника.1904. Пол., олія.

Рис. 2.48. П. Левченко. Село. Карт., олія. 
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Рис. 2.52. П. Левченко. Покинута хата. 1910-ті рр. Пол., олія.  Рис. 2.53. П. Левченко. Вітрячок на горі. Пол., олія.

Рис. 2.54. П. Левченко. Вітряк. Картон, олія.
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Рис. 2.57.  Б. Косарев. Дарунок (листівка).1916. 

Рис. 2.55. Г. Нарбут. Заставка з книги 
«Старовинні садиби Харківської губернії». 1917.

Рис. 2.56. М. Ткаченко. Пейзаж. Кипариси. Осінь. 
Етюд. Карт., олія.
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Рис. 2.58. Б. Косарев. Спогади (листівка).1916.

Рис. 2.60. Харків. Кол. прибутковий будинок на вул. Жовтневої 
революції, 2 (поч. ХХ ст.), вірогідно архіт. М.Дашкевич.

Рис. 2.61. Харків на поч. ХХ ст.

Рис. 2.59. Харків. Будинок на вул. Римарській, 6 
(1912), архіт. О.Ржепишевський.

Рис. 2.62. Харків. Кол. прибутковий будинок на вул. 
Пушкінській, 19 (1907), архіт .О. Гінзбург.
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Рис. 2.65. Харків. Банк і готель «Асторія» 
(1909-1913), архіт. О.Ржепишевський, 
М.Васильєв. Фрагмент.

Рис. 2.63. Харків. Банк і готель «Асторія» (1909-1913), архіт. 
О.Ржепишевський, М.Васильєв. Фрагменти.

Рис. 2.66 Харків. Кол. Жіноча гімназія О.Покровської, 
вул. Чернишевська, 79. Архіт. В.Покровський і П.Величко. 
Скульптурний портрет архіт. П.Величка.

Рис. 2.67. Харків. Кол. Жіноча гімназія, вул. 
Чернишевська, 79. Архіт. В. Покровський і П. Величко. 
Скульптурний портрет архіт. В. Покровського.

Рис. 2.68. Харків. Кол. прибутковий 
будинок (1911), вул. Пушкінська, 53, архіт. 
Ю. Цауне.

Рис. 2.64. Харків. Банк і готель «Асторія» (1909-1913), архіт. 
О.Ржепишевський, М.Васильєв. Фрагменти.
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Рис. 2.69. Є.Сердюк (співавтор М.Ю.Харманський).  
Харківська сільськогосподарська 
селекційна станція  
(Московський проспект, 142, 1909–1911).

Рис. 2.70. С. Тимошенко і П.Ширшов. Будинок 
Бойка, вул. Мироносицькій, 44, 1912-1914.

Рис. 2.71. С. Тимошенко і П.Ширшов. Будинок 
Бойка, вул. Мироносицькій, 44.

Рис. 2.72. Харків. Кол. Торговий дім 
на вул. Енгельса, 6 (1912-1914), архіт. 
О.Ржепишевський.

Рис. 2.74. Наталівка. Церква Всемилостивого Спаса 
(за проектом О. Щусєва), 1908.

Рис. 2.73. Садиба Л.Кеніга в Шаровці. Сучасний вигляд.
Рис. 2.75. Харків. Жилий будинок на вул.Дарвіна, 29 
(1913-14), архіт.О.Ржепишевський. 
.
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Рис. 2.78. В.Кричевський. Будинок Полтавського 
земства. Інтер’єр. 1903-1908. 

Рис. 2.77. В.Кричевський. Будинок 
Полтавського земства. Інтер’єр. 1903-1908.

Рис. 2.79. В.Кричевський. Будинок 
Полтавського земства. Інтер’єр. 1903-1908.

Рис. 2.76. В.Кричевський. Будинок 
Полтавського земства. 1903-1908.
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Рис. 2.82. Будинок Харківського художнього 
училища (нині Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв). Ґанок.

Рис. 2.80. К. Жуков, М. Піскунов. 
Будинок Харківського художнього училища. 
Світлина.

Рис. 2.81. Будинок Харківського художнього училища 
(ще без майолікового оздоблення). 1912. Світлина.

Рис. 2.83. Будинок Харківського художнього 
училища (нині Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв). Вестибюль.
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Рис. 2.87. Будинок Харківського художнього училища  
(Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Сучасний вигляд .

Рис. 2.86. Будинок Харківського художнього училища. 1914. Світлина. 

Рис. 2.85. Будинок Харківського художнього училища  
(Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Сучасний вигляд. 

Рис. 2.84. С.Малютін, М.Жуков. 
Прибутковий будинок Перцова 
у Москві. 1905-1907.
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Рис. 2.90. К.Жуков – В.Єрмілов. Майолікове панно на фасаді  
Будинку Харківського художнього училища.

Рис. 2.89. Будинок Харківського художнього 
училища (Харківська державна академія дизайну  
і мистецтв). Сучасний вигляд. 

Рис.2.91. Б. Косарев біля власного панно до виставки «Союзу мистецтв». 1918. Світлина.

Рис. 2.88. Г.Нарбут. Орган. 
Відкритий лист. 1910.
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Рис.2.92. Е.Блох. Дівчинка-італійка. Тонований гіпс.

Рис.2.93. А.Комашка. Жіночий 
портрет. 1920-ті. Пап., акварель.

Рис.2.95. А.Комашка. Жіночий портрет. 1920-ті. Пап., акварель.

2.94. А.Комашка. Портрет дружини. 1922 Рис.2.6. А.Комашка. Портрет дружини. 1920-ті. Карт., олія.
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Рис.2.98. С.Прохоров. Українська дівчина. 1925. 
Дерево, темпера.

Рис.2.99. С.Прохоров. Жниці. 1922-1923. Дерево, темпера.

Рис.2.97. С. Прохоров. Пори року. Дерево, темпера. 1923. Дерево, темпера.
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Рис.2.100. Обкладинка альманаху “Блакитна лілія”. 1911 
(автори Д.Гордєєв, Божидар, О.Рибников).

Рис.2.101. Є.Агафонов. Портрет дівчинки Ріти. 1908 . 
Пол., олія.

Рис.2.102. Є.Агафонов і Б.Руднєв. До 1908. Світлина.

Рис.2.103. Д.Гордєєв. Вітряно. 1910-ті. Картон, олія. Рис.2.104. Д.Гордєєв. Тихо. 1910-ті. Картон, олія.
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Рис.2.105. Є.Агафонов. Портрет Л.Гатової. 1910-т

Рис.2.107. М.Недашковський. Осінній 
пейзаж. 1910. Пап., гравюра на металі.

Рис.2.108. В.Єрмілов. 1913. Світлина.

Рис.2.109. Фотографії будинку студії 
«Блакитна лілія». 1961.

Рис.2.106. Є.Агафонов. Портрет 
М.Денисенко. 1910-ті. Пол., олія.

Рис.2.110. Є.Агафонов. Портрет Д.Гордєєва. 
1910-ті. Папір, сангіна, олівець.
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Рис.2.111. Рукописний літературно-художній 
альманах «Начерки» 1908.

Рис.2.112. Рукописний літературно-художній 
альманах «Начерки» 1908.

Рис.2.113. Є.Агафонов (?). Портрет 
П.Оболєнцева. 1910-ті. Папір, олівець.

Рис.2.115. С.Щербаков. Жінка біля дерева. 1913. Пап., лінорит.
Рис.2.114. Є. Агафонов. Ескиз білета на костюмований вечір. 1910. 
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Рис.2.116. О.Рибников Автопортрет. Пол., олія.

Рис.2.118. З книги О.Рибникова 
«Фактура класичної картини».Рис.2.117. З книги О.Рибникова 

«Фактура класичної картини».
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Рис.2.122. Журнал «Куранти». 1919, № 3-4.Рис.2.119. Сторінка з альманаху 
«Блакитна лілія». 1911.

Рис.2.120. Журнал «Фенікс». 
1918, № 1. Рис.2.123. Журнал «Арс» . 

1919, № 1.

Рис.2.121. Л.Гудіашвилі. Портрет членів 
Літературного гуртка «Блакитні рога» (Тифліс).
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 Рис.2.124. Виставка об’єднання «Блакитна ліліїя». Світлина.

Рис.2.125. Виставка об’єднання «Блакитна ліліїя». Світлина.
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Рис.2.127. В.Пичета. Заставка журналу «Творчество».1919.

Рис.2.126. Є.Агафонов. Портрет Павла 
Коротова. 1913. Підпис під портретом: 
“Портрет харківського поета-футуриста  
Павла Коротова, різаний ножицями без 
попереднього малюнку художником 
Є. Агафоновим в м. Харкові восени 1913 р Рис.2.129. Є.Агафонов.  

Портрет П.Коротова. 1910-ті. 

Рис.2.130. Є.Агафонов. Портрет 
К.Сторожниченка. 1910-ті.

Рис.2.128. Є.Агафонов. Портрет 
Є.Шапошникової. 1910-ті.
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Рис.2.131. Марка 
об’єднання «Будяк». 
Лотерейний квиток. 
1913-1914.

Рис.2.133.  С.Щербаков. Жінка біля дерева. 1913. Пап., гуаш.

Рис.2.132. У студії «Будяк». Від мольберта праворуч – 
Є. Агафонов, Д. Гордєєв, С. Полевой. С. Щербаков. На подіумі 
сидить Зоя Гільдебрандт. 1913-1914.



472

Рис.2.134. М. Федоров. Портрет З.Сінякової. 1910-ті. Пол., олія.

Рис.2.136. Ф.Надєждін. Японка з папугами. Поч.1910-х. Пап., дереворит.

Рис.2.137. М.Синякова. Композиція. Пап., акварель.

Рис.2.135. Є.Агафонов. Портрет Оксани Сінякової.1910-ті. Пап., олів. 
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Рис.2.138. М.Синякова. Композиція.Пап., акварель.

Рис.2.140 Виставка групи «Кільце» (Харків). 1912.

Рис.2.139. Квиток на виставку групи «Кільце» (Харків).



474

Рис.2.141. Е. Штейнберг. 
Натюрморт. 1920-ті. Пап., акварель.

Рис.2.142. У майстерні Е. Штейнберга (В. Єрмілов, Е.Штейнберг, О. Борисов). 1911. Світлина Б.-Я.Цибіса. 
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2.145. В. Єрмілов. Портрет матері. 
1912. офорт.

Рис.2.144. В. Єрмілов. 1913. Світлина.

Рис.2.143. У майстерні Е. Штейнберга 
(Е.Штейнберг, О. Борисов, В. Єрмілов). 1911. 
Світлина Б.-Я.Цибіса.
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Рис.2.146. Д. Пещанський. 1913. 
Світлина.

Рис.2.148. В. Єрмілов і Д. 
Пещанський. 1913. Світлина.

Рис.2.149. В. Єрмілов. 1913. 
Світлина.

Рис.2.150.  У майстерні Е. Штейнберга (Е.Штейнберг, 
О. Борисов, В. Єрмілов). 1911. Світлина Б.-Я.Цибіса.

Рис.2.147. Автограф Д. Пещанського 
на звороті фотографії. 
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Рис.2.151. В. Єрмілов у своєму будинку-майстерні. 1921-1922. Світлина.

Рис.2.152. В. Єрмілов. Ескіз розпису  
будинку-майстерні. Пап., акварель.

Рис.2.153. Будинок по вул. Свердлова, 33, з вікном мансарди,  де жив В. Єрмілов.

Рис.2.154. Б. Косарев. «Зелена сова». Ескіз вивіски. Пап., гуаш.
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Рис.2.157. М.Синякова. Війна. 1915. Пап., акварель.

Рис.2.156. М.Синякова. Єва. 1916. Пап., акварель.

Рис.2.155. М.Синякова. Війна. 1915. Пап., акварель.

Рис.2.158. М.Синякова. Композиція. 1911 
(з альманаху «Блакитна лілія»).

Рис.2.159. М.Синякова. Композиція. 1911 
(з альманаху «Блакитна лілія»).

Рис.2.160. М.Синякова. Композиція. 1911 
(з альманаху «Блакитна лілія»).
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Рис.2.165. М.Синякова. Війна. 1915. Пап., акварель.Рис.2.164. М.Синякова. Бомба. 1915. Пап., акварель.

Рис.2.162. М.Синякова. Композиція. 1911  
(з альманаху «Блакитна лілія»).

Рис.2.166. М.Синякова. Композиція. 1911 
(з альманаху «Блакитна лілія»).

Рис.2.161. М.Синякова. Композиція. 1911 (з 
альманаху «Блакитна лілія»). 

Рис.2.163. М.Синякова. Композиція. 1911 
(з альманаху «Блакитна лілія»).

Рис.2.167.М.Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху 
«Блакитна лілія»).
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Рис.2.168. М.Синякова. Дерево життя. 1916. Пап., акварель.

Рис.2.170. Марія і Віра Синякови. 1964. Світлина.

Рис.2.169. Будинок Синякових у Красній Поляні. Світлина.
Рис.2.171. М.Синякова. В.Хлєбников. Ілюстрація до книги 
М.Асєєва «Маяковський починається» (1940)
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Рис.2.173. М.Синякова. Обкладинка до книги М.Асєєва, 
Г.Пєтникова «Лєторєй».

Рис.2.172. М.Синякова. Війна. 1914.

Рис.2.175. М.Синякова. Обкладинка до книги 
Божидара «Бубон». 1914.

Рис.2.174. Сторінка з книги 
Божидара «Бубон». 1914.

Рис.2.176. М.Синякова. Красна Поляна. Весна. 
1916. Пап., акваарель.
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Рис.3. 180. В. Єрмілов. Нічне кафе. 1918.

Рис.3. 179. Квиток члена «ДА»  Б. Косарева (з маркою В. Бобрицького). 1918.

Рис.3. 178. Інтер’єр московського кабаре.
«Летюча миша».

Рис.3.177. О. Мурашко. Кафе. Пол., олія.
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Рис.3. 181. Б. Косарев. На Катеринославській. 
Фрагмент світлини.

Рис.3. 183. Харків. Будинок «Саламандри» 
в наші дні.

Рис.3. 182. М. Калмиков. Портрет. 1918.

Рис.3. 184. Ескізи фасадів план будинку 
«Саламандри», архіт. М.Верьовкін.

Рис.3. 187.В. Бобрицький.  
Роспис інтер’єру «ДА». 1918. 

Рис.3. 185 Інтер’єр московського кабаре. 
«Летюча миша».

Рис.3. 188. Козак-бандурист.  
Розпис В. Бобрицького в «ДА». 1918.

Рис.3. 186 В. Бобрицкий.  
Росписи интерьера «ДА». 1918. 
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Рис.3. 193. М. Верьовкін. Ескізи світильників з проекту будинку 
«Саламандри».

Рис.3. 189. В. Максимович. Автопортрет. 1913.

Рис.3. 190. М. Жук. Жіночий портрет.

Рис.3. 192. Г.Нарбут. Заставка з книги Г.Лукомського «Старовинні садиби Харківської губернії». 1917.

Рис.3. 194. Киргизький килимок із журналу 
«Старые годы», 1915.

Рис.3. 191. Сучасний вигляд підвалу «Будинку 
Саламандри».
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Рис.3. 195. Інтер’єр «ДА». Розпис стін – 
В.Бобрицький, світильників –  
Б. Косарев. 1918. 

Рис.3. 197. Фрагменти 
киргизького килимка.

Рис.3. 199 Обкладинка книги «Театр 
«Летюча миша». М.Балієва. 1918.  

Рис.3. 198. Киргизькі тамги із статті А. Фелькерзама. 

Рис.3. 200. Г. Якулов. Ескіз 
оформлення кафе «Піттореск» у 
Москві. 1917.

Рис.3. 201. Г.  Цапок. Скрипаль. Кафе “Rouge”. 1918.

Рис.3. 202. В. Дьяков. Арлекін. 1918.

Рис.3. 196. Фрагмент світильника в “ДА” з 
розписом Б.Косарева.
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Рис.3. 203. Каталог першої виставки 
“Спілки семи”. 1917.

Рис.3. 206. Б. Косарев. Обкладинка альбому  
«Сім плюс три». 1918.

Рис.3. 208. Б. Косарев. Оформлення 4-ї сторінки 
обкладинки альбому «Сім плюс три». 1918.

Рис.3. 204. Б. Косарев. Титул альбому  «Сім плюс три». 1918.

Рис.3. 205. Б. Косарев. Оформлення сторінки 
з альбому «Сім плюс три». 1918.

Рис.3. 207. Б. Косарев. Оформлення сторінки 
з альбому «Сім плюс три». 1918.
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Рис.3. 210. В.Дьяков. Натюрморт. 1918.

Рис.3. 209. Б.-Я.Цибіс. З серії «Місто». З 
альманаху «Колосся». 1918.

Рис.3. 211. Б.Косарев. Ескіз завіси до 
вистави «Бранд» за п’єсою Г. Ібсена. 1918. 
Пап., олівець, накладне золото.

Рис.3. 212. В.Єрмілов. Ескіз плакату для ПОЮР. 1918. Рис.3. 213. В.Бобрицький. Ескіз 
плакату для ПОЮР. 1918.
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Рис.3. 215. В.Бобрицький. Мертва петля містера Ерос. 1918.

Рис.3. 216.. Б.-Я.Цибіс. Дерев’яна 
скульптура. 1918.

Рис.3. 214. Г.Цапок. Портрет 
пана Пітера Ваккенскель із Сан-
Франциско. 1918.

Рис.3. 217. О.Гладков. Силует.1918.

Рис.3. 218. Б.Косарев, М.Міщенко, Чхуба. 1918.
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Рис.3. 223. К. Малевич. Дама на 
трамвайній зупинці. 1913.

Рис.3. 219. Б.Косарев. Портрет. 1918.

Рис.3. 220. М.Міщенко.Музична вітрина. 1917.  

Рис.3. 221. М. Міщенко. 1919. 
Світлина. 

Рис.3. 222. В.Хлєбников і 
К.Немайєр. 1919. Світлина. 
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Рис.3. 224. Б.Косарев. Портрет М.Євреїнова. 1917.

Рис.3. 226. Обкладинка “Книги про 
Євреїнова” В.Каменського. 1917. 

Рис.3. 227. М.Врубель. Портрет 
С.Мамонтова. 1897. 

Рис.3. 225. О.Волков. Гранатова чайхана. 1924.
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Рис.3. 231. М. Міщенко. Від’їзд. 1918.Рис.3. 229. Б.Косарев. Автопортрет.  
1915. Пап., олів.

Рис.3. 228. І.Рєпін. Портрет М.Євреїнова. 

Рис.3. 230. Оформлення сторінки 
«Збірника нового мистецтва». 1919.
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Рис.3. 232. Б.Косарев. Панна. 1923. Папір, туш, 
кольоровий олівець. 

Рис.3. 233. Б.Косарев. Ескіз декорації до вистави 
«Хубеане» за п’єсою Р. Победимського. 1923. 
Колаж. Кольоровий папір, гуаш.

Рис.3. 235. М.Калмиков «Віолончеліст» 1918.Рис.3. 234. Б.Косарев. 
Ескіз обкладинки журналу 
«Колосся». 1918

Рис.3. 236. Заставка із «Збірника нового мистецтва». 1919.
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Рис.3. 237. В.Бобрицький. Портрет дружини.1917.

Рис.3. 239 В.Єрмілов. Портрет К.Немайєр. 1919.

Рис.3. 238. Л.Третьякова. 1913. Світлина.

Рис.3. 240. Л.Третьякова. 1913. Світлина.

Рис.3. 241. Л.Третьякова. 1913. Світлина.
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Рис.3. 242. В.Бобрицький. Обкладинка 
«Збірника нового мистецтва». 1919.

Рис.3. 244. В.Бобрицький. Портрет 
М.Євреїнова. 1918.

Рис.3. 245. М.Євреїнов. Портрет М.Волошина. 1919.

Рис.3. 246. В.Бобрицький. Портрет М.Волошина. 1919.

Рис.3. 243. Б. Косарев. Оформлення сторінки 
з альбому «Сім плюс три». 1918.
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Рис.3. 248. М.Сінявер. Одеса. 1920-ті. Із кн. М.М. Синявера 
«Архітектура Старій Одеси».

Рис.3. 249. Б.Косарев. Ескіз розпису зали 
засідань одеського Губвійськкому.  
1920. Папір, клейова фарба.

Рис.3. 247. Посвідчення Б. Косарева 
як художника ПівденРОСТА. 1921.

Рис.3. 251. Б.Косарев. Одеса. Воронцовський 
палац. 1920–1921. Світлина.

Рис.3. 252. Б.Косарев. Натюрморт. Одеса. 
1923.  Папір, синій олівець.

Рис.3. 250. Б.Косарев. Одеса. Воронцовський палац. 1920–1921.  Світлина. Рис.3. 253. Одеса. Колонада 
Воронцовського палацу. Сучасний вигляд. 
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Рис.3. 254. М.Сінявер. Старий базар. 1920-ті. Рис.3. 255. Б.Косарев. Одеса. Старий базар. 1920–1921. Світлина. 

Рис.3. 256. Б.Косарев. Одеса. Старий базар. 
1920–1921. Світлина. 

Рис.3. 257. Б.Косарев. Ескіз обкладинки одеського 
журналу «Театруда». 1920. Папір, гуаш.

Рис.3. 259. Б.Косарев. Одеса. Розписи 
Воронцовського палацу.1920. Світлина. 

Рис.3. 258. Б.Косарев. Одеса. Воронцовський палац. Камін.1920. Світлина. 



497

Рис.3. 260. Б.Косарев. Одеса. Міст (Карантинна балка). 
1920–1921. Світлина. 

Рис.3. 261. Одеса. Карантинна балка. Листівка. 

Рис.3. 262. Б.Косарев. Одеса. Воронцовський 
палац. 1920. Світлина. 

Рис.3. 263. Б.Косарев. Байдарські 
ворота. 1920-i pp. Світлина.

Рис.3. 264. Б.Косарев. Байдарські ворота. Світлина. 

Рис.3. 266. Б.Косарев. Замальовки до лекції 
«Колір в образотворчій мові живопису» (1982). 

Рис.3. 265. Фотографія плаката С.Фазіні («Першотравнева серія»). 1920. 

Рис.3. 267. Фотографія плаката 
Михайла Файнзильберга «Колискова». 
1920 («Першотравнева серія»). 



498

Рис.3. 268. І.Ільф. Фотографія з серії «Балкони» 
(з вікна визирає М.Файнзільберг, брат І.Ільфа). 
1930.

Рис.3. 271. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С. Фазіні, 
матриці й кольорування Б. Косарева. 

Рис.3. 269. Б.Косарев. Ескіз розпису 
зали засідань одеського Губвійськкому.  
1920. Папір, клейова фарба.

Рис.3. 270. Б.Косарев. Ескіз обкладинки одеського 
журналу «Театруда». 1920. Папір, гуаш.
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Рис.3. 274. Фрагмент плаката С.Фазіні 
(«Першотравнева серія»). 1920. 

Рис.3. 273. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С. Фазіні, матриці й кольорування Б. Косарева. 

Рис.3. 272. Фотографія плаката з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С. Фазіні, матриці 
й кольорування Б. Косарева. 

Рис.3. 275. Ескізи Ю.Олеши до плакатів. Фрагмент 
експозиції Одеського Літературного музею.
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Рис.3. 276. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С. Фазіні, матриці й кольорування Б. Косарева. 
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Рис.3. 283. Ю. Олеша, О. Суок, С. Суок 
на даху будинку. 1935. 

Рис.3. 277. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. 
Композиція С. Фазіні, матриці й кольорування Б. Косарева. 

Рис.3. 282. Ю. Олеша, О. Суок, С. Суок 
на даху будинку. 1935. 

Рис.3. 281. В.Нарбут. Світлина.

Рис.3. 280.  Ю.Олеша. Світлина.

Рис.3. 278. Фотографія плаката з 
«Першотравневої серії». 1921. Композиція 
С.Фазіні, матриці  й кольорування Б. Косарева. 

Рис.3. 279. Фотографія плаката 
з «Першотравневої серії». 1921. 
Композиція С. Фазіні, матриці 
й кольорування Б. Косарева. 
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Рис.3. 285. Б.Косарев. Ескіз розпису 
одеського Губвійськкому. 1920. 
Папір, клейова фарба.

Рис.3. 286. Ескізи декорацій до вистави «Цвіркун на печі» 
за Ч.Діккенсом. 1920. Папір, акварель.

Рис.3. 284. Б.Косарев. Ескіз розпису 
кахлів. 1920. Папір, клейова фарба.

Рис.3. 287. Ескізи декорацій до вистави «Цвіркун на печі» 
за Ч. Діккенсом. 1920. Папір, акварель.
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Рис.3. 291. Б.Косарев.Одеса. 1923. Папір, кольорові олівці.

Рис.3. 288. Б.Косарев. Композиція. 
Колаж. 1921. Картон, кольоровий папір, 
акварель. 

Рис.3. 289. Б.Косарев. Б.Косарев. 
Композиція. Колаж. 1921. Картон, 
кольоровий папір, акварель.

Рис.3. 290. Б.Косарев. Б.Косарев. 
Композиція. Колаж. 1921. Картон, 
кольоровий папір, акварель.
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Рис.3. 292. С.Прохоров. Жниці. 1922. Пол., темпера. Рис.3. 293.  Б. Косарев. Жінка і птах (листівка). 1916.

Рис.3. 295. Світлина з незакінченої роботи Б. Косарева.Рис.3. 294. Б.Косарев. Три села, два селища. 1921. Пап., акварель. 
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Рис.3. 297. Б.Косарев. Вісім дівок, один я. 1923. 
Пап., акварель.

Рис.3. 296. М. Синякова. Красна поляна. Весна. 1914. 
Пап., акварель.

Рис. 3.298. Є. Агафонов. 
Портрет Оксани Синякової.

Рис. 3.299. Віра Синякова у 1920-ті рр. Світлина. Рис. 3.300. В. Єрмилов у 1920-ті рр. Світлина.
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Рис. 3.302. Б.Косарев. Оголена. 
1922. Пап., олівець.

Рис. 3.303. Б.Косарев. Дівчина та 
риби. 1922. Пап., кольоровий олівець.

Рис. 3.301. Б.Косарев. Дівчина та риби. 
1922. Пап., кольоровий олівець.

Рис.3. 305. Джорджоне. Спляча Венера.Рис.3. 304. Б.Косарев. Ескіз обкладинки. 1925. 
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Рис. 3.309. Б.Косарев. «25 червня 1918». 1918 
(фрагмент).

Рис. 3.307. Б.Косарев. Диптих. 1918. Папір. 
Свинцевий олівець. 

Рис. 3.306. Б.Косарев. «Будуйте народні будинки». 
Ескіз плакату. 1918. Тонований папір, білило, олівець.

Рис. 3.308. Б.Косарев. «25 червня 1918». 1918. Папір. Кольоровий олівець. 
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Рис. 3.310. Б.Косарев. Білизна на вітрі. 1921. Колаж. Кольоровий папір.

Рис. 3.311. Б.Косарев. Білизна на вітрі. 1921. Колаж. Кольоровий папір.
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Рис. 3.315. Б.Косарев. Краєвид. 1920-ті. Світлина. 

Рис. 3.314. Б.Косарев. Краєвид. 1920. 
Папір, акварель.

Рис. 3.313. Б.Косарев. Будинки. 1920. Полотно, олія.

Рис. 3.312. Б.Косарев. Мітинг у 
Харкові. 1917. Світлина. 

Рис. 3.316. Б.Косарев. Никополь. 1931. Пап., акварель.
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Рис. 3.317. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт. 
1922. Колаж. Кольоровий папір, фольга.

Рис. 3.318. Андре Дерен. Кухонний 
стіл. 1925. Пол., олія.

Рис. 3.319. Єрмілов. Булка. 1914. Фанера, олія.

Рис. 3.320. Б.Косарев. Чарки. 1919. 
Пап., олівець. 
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Рис. 3.321. Б.Косарев. Натюрморт iз м’ячем.1921. Колаж. 
Кольоровий папір, акварель.

Рис. 3.322. Б.Косарев. Таблиця 
спектральних кольорів з архіву 
Б. Косарева.

Рис. 3.324. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт. 
1920-ті.  Пап., акварель.

Рис. 3.323. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт. 
1920-ті.  Пап., акварель.
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Рис. 3.325. Б.Косарев. Супрематичний 
натюрморт. 1920-ті pp. Колаж. Кольоровий 
папір, акварель.

Рис. 3.326. Поворотне коло. Сцена 
Червонозаводського театру. 1920-ті рр. 
Світлина Б.Косарева . 

Рис. 3.327. Б.Косарев.. Холодна весна. 
1921. Колаж. Кольоровий папір. 

Рис. 3.328. Б.Косарев. Натюрморт із 
підсвічником. 1920. Папір, кольорові олівці.
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Рис. 3.335. Б.Косарев. Натюрморт. Скло. 1921. 
Колаж. Кольоровий папір, акварель.

Рис. 3.333. Б.Косарев. Ескіз бутафорії до 
вистави «Аул Гідже» (фрагмент). 1930. 
Пап., олівець, акварель.

Рис. 3.330. Б.Косарев. Із чорноморської 
серії (Новоросійськ). Світлина. 

Рис. 3.334. Б.Косарев. Декоративна композиція 
(фрагмент). Кінець 1940-х (?). Колаж. 
Кольоровий папір.

Рис. 3.331. Викадрування натюрморту з картини А. Браувера 
(«Бійка селян під час гри в карти».

Рис. 3.332. Викадрування натюрморту з картини А. Браувера 
(«Селяни, що грають у карти» .

Рис. 3.329. Натюрмортна постановка для живописної 
композиції. 1960-ті рр. Світлина Б.Косарева.
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Рис. 3.336.  Б.Косарев. Натюрморт.  
Пап., кольор. олів.

Рис. 3.337.  Б.Косарев. 
Натюрморт. Пап., кольор. олів.

Рис. 3.338. Б.Косарев. Натюрморт. 1919. Пап., олівець.
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Рис. 3.339. Б.Косарев. Композиція 
«Гітара». 1923. Пап., акварель.

Рис. 3.341. У майстерні Харківського художнього училища 
(праворуч М.Міщенко).1917–1918 pр.

Рис. 3.340. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт. 
1920-ті  рр. Колаж. Кольоровий папір.
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Рис. 3.344. Б.Косарев. Натюрморт. Пап., олівець.

Рис. 3.343. Б.Косарев. Натюрморт. Пап., олівець.Рис. 3.342. Б.Косарев. з чорноморської серії (Новоросійськ). 
1920-ті рр. Світлина. 
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Рис. 3.348. П. Пікассо. Цегельний завод в 
Тортосі (Фабрика в Хорта де Ебро). 1909.

Рис. 3.347. В.Єрмілов.Замальовка з картини П.Пікассо 
“Цегельний завод в Тортосі”. 1921 (?). 

Рис. 3.351. Музей С.І.Щукіна. Світлина.Рис. 3.350. П.Пікассо. 
Дама з віялом.1908.

Рис. 3.349..Єрмілов. 
Замальовка з картини 
П.Пікассо “Дама з віялом”. 
1921(?).

Рис. 3.346. П. Пікассо. Будинок у садку. 1909.Рис. 3.345. В.Єрмілов. Замальовка з картини 
П.Пікассо «Будинок у садку». 1921 (?). 
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Рис. 3.354. Л.Третьякова. 1913.
Світлина.

Рис. 3.357. Л.Третьякова. 1913. Світлина.

Рис. 3.356. П.Пікассо. Дівчина з 
мандоліною (Портрет Фанні Тельєр). 1910.

Рис. 3.355. Ф. Ропс. Ілюстрація до книги 
Ж. Пеладана “Le vice suprême”.1884.

Рис. 3.352. В.Єрмілов. Дама з віялом. Пол., олія.

Рис. 3.353. П.Пікассо. Дама з віялом. 1909.
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Рис. 3.358. Д. Гай. Фотопортрет  
В. Єрмілова. 1962. Світлина.

Рис. 3.359. Л. Третьякова. 1913. 
Світлина.

Рис. 3.362. В.Єрмілов. Мандоліна. 1918. 
Пол., олія.

Рис. 3.360. П.Пікассо. Гітара. 1913. 

Рис. 3.361. В. Єрмілов. 
1913-1914. Світлина.
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Рис. 3.363. В. Єрмілов на Всеукраїнській 
виставці АРМУ. 1927.

Рис. 3.364. Л.Третьякова. 1913. 
Світлина.

Рис. 3.365. В. Єрмілов. 1913-1914. 
Світлина.

Рис. 3.366. В. Єрмілов і Л. Третьякова. 
1913

Рис. 3.367. В. Єрмілов. Москва. Бульвар. 
1912. Офорт.

Рис. 3.368. В. Єрмілов. Голова суму. 
1913. Офорт.

Рис. 3.370. В.Єрмілов. Проект 
пам’ятника-музея П.Пікассо. 1967. 

Рис. 3.369. Л.Третьякова. 1913. 
Світлина.
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Рис.3. 371. В.Єрмілов. Колаж. з 
фотопортретом П.Пікассо. 1966.
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Рис.4. 372. В. Єрмілов. Ескіз обкладинки 
журналу «Пути творчества». 1919.

Рис.4. 373. В. Єрмілов. Стінний розпис Центрального 
гарнізонного червоноармійського клубу (Харків). 
1920. Світлина.

Рис.4. 374. В. Єрмілов. Креслення 
з рукопису лекцій В. Єрмілова «До 
офорта й гравюри». 
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9) Меморіальна дошка «Горки»  
(рельєф). 1924. 
10) «Маркс. Ленін». Жалібна картка  
(рельєф). 1924.
11) Вітринний плакат «Читайте книжки  
Валеріана Поліщука». 1927.
12) Експериментальна композиція 
(контррельєф). 1923.

13) Гітара (рельєф). 1920-і.
14) Захід сонця (рельєф). 1924.
15) Композиція (контррельєф). 1920-і. 
16) Меморіальна дошка (рельєф). 1924. 
17) Експеріментальна композиція № 13 
(контррельєф). 1924. 
18) Вітринний плакат «Червоний  
кондитер». 1923.

1) Композиція з меморіальних дошок 
(рельєф). 1924. 
2) Місяць випливає (рельєф). 1920-і.
5) Місяць у вікні (рельєф). 1920-і. 
6) Місяць зійшов (рельєф). 1920-і.
8) Рельєф. 1923. 

Рис.4. 377. Реконструкція експозиції В. Єрмілова на Всеукраїнській виставці АРМУ (1927) у Харкові.
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Рис.4. 376. Фото із Всеукраїнської виставки АРМУ. 1927 

Рис.4. 375. Зал В. Єрмілова на Всеукраїнській виставці АРМУ. Харків. 1927
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Рис.4. 378. Єрмілов біля своїх робіт. 1927

Рис.4. 380. В. Єрмілов. Ескіз 
плакату. 1921. Пап., акварель.

Рис.4. 382. В. Єрмілов. Обкладинка книги М.Трублаїні «До 
Арктики через тропіки». 1932.

Рис.4. 381. В. Єрмілов. Обкладинка 
книги Гро Вакара «Поїзди підуть на 
Париж». 1932. 

Рис.4. 379. В. Єрмілов. Афіша до вистави «Газ». 
1923.
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Рис.4. 383. В. Єрмілов. Сторінки альбомів для Міжнародної 
виставки «Преса» у Кельні. «Вогнища соціялістичного 
сільського господарства», «Сільськогосподарська кооперація», 
«Колективізація», «Державний драматичний театр ім. І. 
Франка». 
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Рис.4. 385. В. Єрмілов. Оформлення сторінки 
альбому «Вогнища соціялістичного сільського 
господарства»  для Міжнародної виставки 
«Преса» у Кельні. 1928.

Рис.4. 384. В. Єрмілов. Оформлення альбомів для 
Міжнародної виставки «Преса» у Кельні. 1928.
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Рис.4. 386. О. Хвостенко-Хвостов і В. 
Єрмілов 
у Харківському Художньому інституті. 
Кін. 1920-х. Світлина.

Рис.4. 387.  В. Єрмілов. Автопортрет-шарж. Пап., 
олівець.

Рис.4. 388. В. Єрмілов у себе вдома.  
Кін. 1920-х. Світлина.
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Рис.4. 389. Є. Агафонов. Портрет О. 
Почтенного. До 1911. Пап., сангіна, 
вугілля..

Рис.4. 390. В.Єрмілов. Портрет О. 
Почтенного. 1923. Дерево мідь, насипка.

Рис.4. 391 В. Єрмілов. Портрет О. Почтенного в 
експозиції ретроспективної виставки В. Єрмілова 
у Києві. 
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Рис.4. 396. Рис.4. 396. Ханс ван Сант. 
Сніданок. I пол. ХVII ст. Пол., олія.

Рис.4. 392. . В. Єрмілов. Вікно (рельєф). 1922. 
Дерево, залізо, олія.

Рис.4. 393. В. Єрмілов. Тарілка, хліб, 
ніж, сірники. 1921. Гіпс, дерево, метал

Рис.4. 394.П.Пікассо. Натюрморт із 
плетеним стільцем . 1912.

Рис.4. 395.  В. Єрмілов. Хліб, таріл-
ка, ніж. 1915. Фанера, олія. 
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Рис.4. 398. В. Єрмілов. Оформлення 
коробки цигарок «РСФСР - УРСР» . 1920-
ті. Папір на картоні, гуаш

Рис.4. 397. В. Єрмілов. Ескіз оформлення цигаркової коробки. 
1922. Папір на картоні, гуаш.
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Рис.4. 399. В. Єрмілов. Гітара. 
1919. Пол., олія.

Рис.4. 402. В. Єрмілов. Розпис 
кімнати у власній майстерні. 
1921. Світлина.Рельєфи 

Рис.4. 400. В. Єрмілов. Вікно. Rossia (рельєф). 
1920-ті. Дерево, метал.

Рис.4. 401. В. Єрмілова «Гітара» 
(1924) в експозиції виставки 2012 р. 
(Москва).

Рис.4. 403. В. Єрмілов. Розпис 
кімнати у власній майстерні. 1921. 
Світлина.
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Рис.4. 404. В. Єрмілов. На пляжі. Ранок. 
(рельєф). 1935. Дерево, олія, фотоколаж. 

Рис.4. 407. О. Суок і С. Суок у гамаку. 1935. 
Світлина. 

Рис.4. 405. В. Єрмілов в Одесі. 1935 (?). Світлина. Рис.4. 408. В. Єрмілов. Рельєф. 1923. Дерево, 
олія.

Рис.4. 406. Ю. Олеша (ліворуч). 1935. Світлина. 
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Рис.4. 409. В. Єрмілов. Ескізи костюмів до драми Л.Українки «Лісова пісня». 1929. 
Папір на картоні, акварель. 1929. Пап., акв., олів., кол.олів. ЦДАМЛМУ

Рис.4. 410. В. Єрмілов. Ескіз декорації до І дії драми 
Л. Українки «Лісова пісня». 1929. Пап. на карт., акварель.

Рис.4. 411. Ангел з лівої частини «Євхаристії» (фрагмент мозаїки з 
Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря)
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Рис.4. 414. Емблема ВУФКУ за ескізом 
Олександра Довженка.

Рис.4. 412. Б.Косарев. Олександр Довженко на 
зйомках “Землі”. Світлина.

Рис.4. 415. О.Довженко Обкладинка журналу 
«Всесвіт».  1925. № 2.

Рис.4. 413. О.Довженко і Ю.Сонцева 
на Харківському вокзалі. під час 
“Тижня кіно” 1930. Кадр з кінохроніки.

Рис.4. 417. Інтер’єри Будинку ім. Блакитного. 
Харків. 1920-ті

Рис.4. 416. Інтер’єри Будинку 
ім. Блакитного. Харків. 1920-ті
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Рис.4. 421. Фрагмент вистави  «Хубеане» в декораціях Бориса  Косарева. 
Світлина.

Рис.4. 418. Кіногрупа О. Довженка на зйомках «Землі» у Яреськах (1929). 
Олександр Довженко, фотограф Айзенберг, ст. асистент режисера Лазар 
Бодик, Борис Косарев, Юлія Солнцева, Семен Свашенко, асистент Хмурий 
(згідно з написом на звороті фотокартки, зробленим рукою Косарева).

Рис.4. 420. Б.Косарев. Олександр Довженко з 
кінооператорською групою на зйомках «Землі».
Світлина.

Рис.4. 422. Обкладинка 
часопису «Кіно», № 23-24, 
1929.

Рис.4. 419. Посвідчення Бориса Косарева 
як співробітника Київської кінофабрики на 
посаді асистента кінооператора. 
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Рис.4. 426. Б.Косарев. Кадр із 
кінострічки Олександра Довженка / 
Данила Демуцького «Земля». Світлина.

Рис.4. 423. Б.Косарев. Фільмування 
сцени зі Степаном Шкуратом. Світлина.

Рис.4. 425. Б.Косарев. Олександр 
Довженко режисує сцену. 
Світлина.

Рис.4. 427. Б.Косарев. Актори масовки. 
Світлина.

Рис.4. 424. Б.Косарев. Олександр Довженко разом із 
Василем Хмурим. Світлина.
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Рис.4. 430. Кадр із фільму «Земля».
Олександра Довженка / Данила Демуцького. 
Світлина.

Рис.4. 428. Марія Синякова. 
Коханці. 1920. Пап., акварель.

Рис.4. 429. Б. Косарев. Пара. 1920. Торшон, акварель.

Рис.4. 431. Б.Косарев. Олександр Довженко 
за режисуванням «Землі». Світлина.
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Рис.4. 432. Кадри із кінострічки 
Олександра Довженка / Данила 
Демуцького «Земля».

Рис.4. 433. Б.Косарев. Борис Косарев. Робочі 
моменти зйомки «Землі». Олександр Довженко 
режисує сцену промови Опанаса Трубенка з 
Петром Масохою. Київська кінофабрика. 1929. 
Світлина.

Рис.4. 434. Кадр АЗ. Перший позитив. 
Данило Демуцький, асистент Василь 
Хмурий, Олександр Довженко 
знімають Степана Шкурата в 
ролі Панаса Трубенка. Київська 
кінофабрика.
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Рис.4. 436. Б.Косарев. Олександр Довженко 
з Данилом Демуцьким. Світлина.

Рис.4. 435. Б.Косарев. Юлія Солнцева разом зі Степаном Шкуратом тягне кіновізка «на дутиках», 
на якому стоїть Олександр Довженко, за вибудовуванням кадру. Світлина.
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Рис.4. 437. О.Екстер. Ескіз костюму 
вакханки до вистави «Фаміра 
Кіфаред». 1916. Папір, гуаш.

Рис.4. 440. Борис Косарев. «Жнива». 1919. Пап., 
акварель.

Рис.4. 439. Л. Бакст. Ескіз костюму до балету 
М. Черепніна «Нарцис». 1911. Папір, акварель.

Рис.4. 438. Б.Косарев. Кадр із кінострічки 
Олександра Довженка / Данила Демуцького 
«Земля».Світлина.
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Рис.4. 441. Б.Косарев. Кінознімальна група 
«Землі». На першому плані – Данило Демуцький 
з асистентом Василем Хмурим. За ними – 
фотограф Айзенберг, Михайль Семенко. 1929. 
Світлина.

Рис.4. 442. Б.Косарев. Микола Красенко 
(спиною), праворуч від нього Степан Шкурат, 
Петро Масоха, Данило Демуцький, Олександр 
Довженко. Штатив камери правою рукою тримає 
Василь Хмурий (його постать розмита, ймовірно, 
через рух). На дальньому плані – Айзенберг, 
Михайль Семенко, Юлія Солнцева. Ліворуч 
видно тінь Бориса Косарева, який фотографує 
кіногрупу. Світлина.

Рис.4. 444. Б.Косарев. Декоративне 
вирішення сцени вистави «Коммольці» 
(макет) за п’єсою Л. Первомайського. 1930. 
Світлина.

Рис.4. 446. Б.Косарев. Олександр Довженко. 
Світлина.

Рис.4. 443. Б.Косарев. Михайль 
Семенко та Юлія Солнцева. Світлина.

Рис.4. 445. Б.Косарев. Вистава «Аул 
Гідже». «Мистецька трибуна», 1930, 
№ 6.
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Рис.4. 447. Б.Косарев. Олександр Довженко режисує 
«танок Хоми» з Петром Масохою. Світлина.

Рис.4. 449. Б.Косарев. Зйомка сцени «У церкві». Павільон 
Київської кінофабрики. Світлина.

Рис.4. 448. Б.Косарев. Фільмування сцени «У церкві». 
Павільон Київської кінофабрики. 1929. Світлина.

Рис.4. 450. Б.Косарев. Режисування Олександром Довженком сцени «У 
церкві» (павільйон Київської кінофабрики). Світлина.
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Рис.4. 452. Б.Косарев. Із серії 
«Сорочинський ярмарок». 1929. 
Світлина.

Рис.4. 454. Шарж на Петра Чар-
диніна («Кіно»,1929, № 16).

Рис.4. 453. В.Кричевський.  Оформлення 
часопису «Літературний ярмарок». 1929. 
Травень.

Рис.4. 451. Б.Косарев. Із серії 
«Сорочинський ярмарок». 1929. 
Світлини.
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Рис.4. 457.  Г.Бондаренко. 
Автопортрет. 1917. Карт., олія.

Рис.4. 456. Б.Косарев. Із серії 
«Сорочинський ярмарок». 1929. 
Світлина.

Рис.4. 455. Б.Косарев. Із серії 
«Сорочинський ярмарок». 1929. 
Світлина.
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Рис.4. 460. А.Іванова. Жіночий 
портрет у профіль. Кін.1920-х. 
Пол., темпера.

Рис.4. 461. А.Комашка. Портрет будівника-монтажника ХТЗ. 
1931. Пап., сангіна, кол. олів., акварель, лак.

Рис.4. 459.  В.Седляр. Портрет Оксани Павленко. 1927. 
Пол., олія.

Рис.4. 458. М.Бойчук. Портрет 
Василя Седляра. 1927. Пап., гуаш.
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Рис.4. 462.  О. Довженко. Портрет 
В. Поліщука. 1924.

Рис.4. 464.  В.Єрмілов.Автопортрет 
(Рельєф). 1924.

Рис.4. 463. М. Шаронов. 
Жіночий портрет. 1927.

Рис.4. 465. М. Жук. Портрет 
Миколи Хвильового. 1925. 
Літографія.

Рис.4. 466. О. Довженко. Портрет  
В. Еллан-Блакитного. 1926.
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Рис.4. 467. А. Петрицький. 
Світлина.

Рис.4. 468. А.Петрицький у майстерні. 1920-ті. рр.. 
Світлина.

Рис.4. 469. А.Петрицький у майстерні. 1920-ті. рр. Світлина.



548

Рис.4. 471. Портрет Данили Єфремова. 
1752.

Рис.4. 472. А.Петрицький. Ескіз костюма  
Ігора до опери «Князь Ігор». 1926. Пап., 
акварель.

Рис.4. 470. Ескіз костюма Тараса 
Бульби до опери М.Лисенка «Тарас 
Бульба». 1920-1921. Пап., акварель.

Рис.4. 473. А.Петрицький. Ескіз костюма 
шляхтянки до опери М.Лисенка «Тарас 
Бульба». 1920-1921. Пап., акварель.
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Рис.4. 474. А.Петрицький. Ескіз 
костюма Черевика до опери 
«Сорочинський ярмарок». 1925. 
Пап., акварель.

Рис.4. 475. А.Петрицький. Ескіз 
костюма (Бурсак-Смерть) до комедії 
«Вій».1924. Пап., акварель.

Рис.4. 476. Ескіз костюма Цигана до опери 
«Сорочинський ярмарок». 1925. Пап., акварель.
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Рис.4. 479. А.Петрицький. Ескіз костюма Кума. 
до опери «Сорочинський ярсмарок».1925. 
Фрагмент. 

Рис.4. 477. А.Петрицький. Ескіз костюма Кума до опери 
«Сорочинський ярмарок». 1925. Пап., акварель.

Рис.4. 478. А.Петрицький. Ескіз костюма Хіврі до опери 
«Сорочинський ярмарок». 1925. Пап., акварель.

Рис.4. 480. А. Петрицький. Ескіз 
оформлення запони до опери 
«Сорочинський ярмарок». 1925.

Рис.4. 481. А.Петрицький. 
Ескіз костюма Хіврі до опери 
«Сорочинський ярмарок». 
1925.. Фрагмент. 
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Рис.4. 485. А.Петрицький. Ескіз костюма 
Кулі до балету «Червоний мак». 1927. 
Пап., акварель.

Рис.4. 486. А.Петрицький. Ескіз костюма 
Кулі до балету «Червоний мак». 1927. 
Пап., акварель.

Рис.4. 482. А.Петрицький. Ескіз костюма 
Медори до балету «Корсар». 1925. Пап., 
акварель.

Рис.4. 488. А.Дюрер. Меланхолія.

Рис.4. 483. А.Петрицький. Портрет 
М.Доленга. 1929. Пап., акварель.

Рис.4. 487. А.Петрицький. Портрет 
Я.Савченка. 1929. Пап., акварель.

Рис.4. 484. А.Петрицький. 
Портрет П.Панча. 1929. Пап., 
акварель.
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Рис.4. 489. А.Петрицький. Портрет 
І.Падалки. 1929.

Рис.4. 491. А.Петрицький. Портрет 
М.Крушельницького. 1929-1931. Пап., акварель.

Рис.4. 492. А.Петрицький. Портрет 
І.Паторжинського. 1930-ті. Пап., акварель.

Рис.4. 493. А.Петрицький. Портрет 
М.Вериківського. 1931. Пап., акварель.

Рис.4. 490. А.Петрицький. 
Портрет В.Варецької. 1929. Пап., 
акварель.
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Рис.4. 496. А.Петрицький. 
Портрет В.Фурера. 1928. Пол., 
олія.

Рис.4. 495. А.Петрицький. Портрет 
С.Бутовського. 1929. Пап., акварель.

Рис.4. 494. А.Петрицький. Портрет 
Б.Ердмана. Кін. 1920- поч. 1930-х. Пол., 
олія.

Рис.4. 498. А.Петрицький. Портрет 
І.Дніпровського. 1929. Пап., туш, перо.

Рис.4. 499. А.Петрицький. Портрет 
М.Терещенка. 1929. Пап., акварель.

Рис.4. 500. А.Петрицький. Портрет 
Г.Юри. 1928-1929. Колаж. Пап., туш, 
змішана техніка

Рис.4. 497. А.Петрицький. Портрет 
В.Василька. 1931. Пап., акварель.
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Рис.4. 501. А.Петрицький. Портрет Л.Гаккебуш. 1928-1929. 
Пап., акварель.

Рис.4. 503. А.Петрицький. 
Портрет І.Сенченка. 1929. Пап., 
акварель.

Рис.4. 502. А.Петрицький. Портрет 
М.Йогансена. 1929. Пап., акварель, олівець..

Рис.4. 504. А.Петрицький. Портрет 
П.Козицького. 1931. Пап., акварель.
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Рис.4. 508. А.Петрицький. Портрет 
М.Хвильового. 1931. Пол., олія.

Рис.4. 507. А.Петрицький. Людина з газетою. 1928. 
Пол., оліяя.

Рис.4. 505. А.Петрицький. Портрет. 
Й.Гіреяка. 1928. Пол., олія.

Рис.4. 506. А.Петрицький. Портрет 
Л.Первомайського. 1931. Пол., олія.
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Рис.4. 511. А.Петрицький. Портрет Л.Курбаса. 1929. Пап., 
акварель.

Рис.4. 509. А.Петрицький. Портрет Ю.Смолича. 1931. 
Пап., акварель, гуаш.

Рис.4. 512. А.Петрицький. Портрет Ю.Яновського. 
1929. Пап., акварель.

Рис.4. 510. А.Петрицький. Портрет 
Я.Руденського. 1929. Пол., олія.
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Рис.4. 515. А.Петрицький. Портрет М.Семенка. 1929. Пап., акварель.

Рис.4. 514. Л.Петрицька. Світлина. 
1920-ті рр.

Рис.4. 513. А.Петрицький. Оформлення 
книги М.Семенка «Бльок Notes». 

Рис.4. 516. А.Петрицький. Біля 
столу. 1926. Пол., олія.
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Рис.4. 517. Виставка А.Петрицького. 1968. Свілина.

Рис.4. 518. Виставка А.Петрицького. 1968. Світлина.
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Рис.5. 520. Д.Сотник. Обкладинка книжки 
О.Полторацького й Д.Сотника «Герой нашого 
часу». 1929.

Рис.5. 519. Д. Демуцький. Етюд 
«Експресія». 1924. Світлина.

Рис.5. 521. Харків. Площа Дзержинського. Поч. 1930-х. Світлина.
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Рис.5. 522. М. Болотов. Натюрморт.1920-
ті. Світлина.

Рис.5. 524. Сотник. Будинок 
Держпрому вночі. Світлина.

Рис.5. 525. М. Болотов. Портрет 
дружини. 1920-ті. Світлина.

Рис.5. 523. Д.Сотник. Будинок 
Держпрому вночі. Світлина.

Рис.5. 526. Д. Сотник. Мурманськ. 
60-тонний кран. Світлина.
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Рис.5. 528. Л. Френкель. Перекидний 
міст. Харків. Світлина. 

Рис.5. 527. 10.Л.Френкель. Перекидний 
міст. Харків. Світлина.

Рис.5. 529. Д. Сотник. Ленінград. Міст через р. Неву.
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Рис.5. 530. В. Шкорбатов. Фотограма.1929. Світлина.

Рис.5. 532. В. Шкорбатов. Фотограма. 1929. Світлина.

Рис.5. 533. Д.Сотник. Фотограма-ілюстрація до книжки 
О.Полторацького й Д.Сотника «Герой нашого часу». 1929.

Рис.5. 531. Д.Сотник. Фотоілюстрація («Герой нашого часу»). 1929.

Рис.5. 534. О. Полторацький і Д.Сотник. 
Фотоілюстрація («Герой нашого часу»). 1929.
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Рис.5. 536. Д.Сотник. Фотограма-ілюстрація до 
книжки О.Полторацького й Д.Сотника «Герой 
нашого часу». 1929.

Рис.5. 537. Д.Сотник. Обкладинка 
книжки О.Полторацького й Д.Сотника 
«Герой нашого часу». 1929.

Рис.5. 538. М. Болотов. Аксолотль. 1920-ті. 
Світлина.

Рис.5. 535. Д. Сотник. «10 років Влади Рад» 1927. Світлина.
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Рис.5. 539. Є. Деслав. Кадри з фільму 
«Електрична ніч». Автогенна зварка  
рейок.

Рис.5. 541. Д.Гай. Керівник танців Пролеткульту. 1920-ті. Світлина

Рис.5. 542. Л.Скрипник. 
Жіночий портрет. 1927. 
Світлина.

Рис.5. 540. М.Петров. Жіночий портрет. 1908. 
Світлина.
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Рис.5. 543. Д.Гай. Автопортрет. 
Кін. 1920-х. Світлина.

Рис.5. 546. Д.Сотник. Портрет письменника 
І.Микитенка. 1929. Світлина

Рис.5. 544. Д.Сотник. Портрет критика 
В.Коряка. 1929. Світлина

Рис.5. 545. Д.Сотник. Портрет 
т.Рабічева. 1929.



566

Рис.5. 548. Б.Косарев. З фотосерії 
«Сорочинський ярмарок». 1929. 
Світлина.

Рис.5. 547. Д.Демуцький. Фотозйомки до фільму 
О.Довженка «Земля».1929. Світлина

Рис.5. 549. В.Єрмілов. Обкладинка (фотоколаж) книжки М.Трублаїні «До Арктики через тропіки».

Рис.5. 550. Невідомий автор. Ранок на площі 
Дзержинського. Поч. 1930-х. Світлина.
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Рис.5. 553. Рис.5. В.Єрмілов у читальному залі Харківського Палацу піонерів 
і жовтенят.  1937. Світлина.

Рис.5. 552. Рис.5. Палац піонерів 
і жовтенят.  Архітектурний проект  
А. Линецького. 

Рис.5. 551. Рис.5. Будинок ВУЦВК 
(кол. Будинок дворянського зібрання 
у Харкові). 
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Рис.5. 554. Палац піонерів і жовтенят. Кімната відпочинку. Світлина.

Рис.5. 556. В. Єрмілов. Палац піонерів і жовтенят. Проект 
оформлення інтер’єру. 1934-1935.  Пап., графітний олівець, 
гуаш.

Рис.5. 555. В. Єрмілов. Палац піонерів і жовтенят. 
Проект оформлення інтер’єру. 1934-1935.  Пап., 
графітний олівець, гуаш.

Рис.5. 557. Дан Сотник. «10 років Жовтня». 1927. Світлина. Рис.5. 558. Палац піонерів і жовтенят. Інтер’єр. 
Світлина.
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Рис.5. 560. Палац піонерів 
і жовтенят.  Лабораторія іграшки. 
Світлина.

Рис.5. 559. Палац піонерів і жовтенят.  
Лабораторія Трамвайного тресту. Світлина.

Рис.5. 565. Палац піонерів 
і жовтенят. Лабораторія 
залізничного тресту. Світлина.

Рис.5. 562. Транспортна лабораторія у Палаці піонерів і жовтенят.  
Світлина.

Рис.5. 563. Палац піонерів 
і жовтенят. Лабораторія 
Трамвайного тресту. Світлина.

Рис.5. 566. Г. Мухе. Знімок у дзеркальній 
сфері.

Рис.5. 561. Інтер’єр вестибюлю Палацу піонеріві 
жовтенят (напівциліндричні крісла). Світлина.

Рис.5. 564.  В. Єрмілов у Палаці 
піонерів і жовтенят. 1937. Знімок 
у дзеркальній сфері. Світлина.
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Рис.5. 567. Лабораторія транспортного 
Тресту. Світлина. 

Рис.5. 568. Лабораторія транспортного 
Тресту. Світлина. 

Рис.5. 569. В. Єрмілов. Палац піонерів 
і жовтенят. Ескіз оформлення інтер’єру. 
1934-1935. Пап., графітний олівець, гуаш.

Рис.5. 570. В. Єрмілов. Палац 
піонерів і жовтенят. Проект 
оформлення лабораторії 
транспортного Тресту. 1934-1935.  
Пап., графітний олівець, гуаш.
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Рис.5. 573. Д. Гай. Фрагмент скульптури 
М.Лисенка «Китай бореться. Харків. 1931. 
Світлина.

Рис.5. 571. О. Довгаль. Театр 
імені Т. Г. Шевченка. 1936. Пап, 
автолітогр.

Рис.5. 574. А. Петрицький. Харків 
уночі.1934. Пол., олія.

Рис.5. 575. І.Іванов. Тюрма. 
Триптих. 1922. Пап., акв., гуаш.

Рис.5. 572. В. Єрмілов, 
О. Хвостенко-
Хвостов, І. Падалка. 
1932. Світлина.
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Рис.5. 576. Д. Гай. Художник-
баталіст М.Самокиш у своїй 
майстерні. 1936. Світлина.

Рис.5. 578. М. Зубар (майстерня В.Єрмілова). Учбове завдання на 
виявлення симетрії в композиції. 1923. Лінорит. 

Рис.5. 577. М. Зубар (майстерня В.Єрмілова). Учбове завдання на 
розпредмечування натюрморту. 1923–1924. Пап., гуаш.
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Рис.5. 579. М. Зубар. Міський 
пейзаж. 1923–1924. Лінорит.

Рис.5. 581. А. Петрицький. Парк у Харкові. 1935. 
Пол., олія

Рис.5. 580. С.Йоффе. У тирі. 1932. Пол., олія.

Рис.5. 582. І. Шульга. Вокзал Південних залізниць. Харків.1933. Картон, 
олія.

Рис.5. 583. І. Шульга. Держпром. 1933. Картон, олія.
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Рис.5. 586. І. Шульга. Готель «Червоний». 1933. 
Картон, олія.Рис.5. 584. І. Шульга. Поштамт. 1933.Картон, олія.

Рис.5. 585. О. Довгаль. Площа Ф.Е. Дзержинського. З 
серії «Соціалістичний Харків». 1936. Пап, автолітогр.

Рис.5. 587. О. Довгаль. Площа Ф.Е. Дзержинського. З 
серії «Соціалістичний Харків». 1936. Пап, автолітогр.

Рис.5. 588. Д. Гай. Вечір. Узимку (вул. Чайковська о 
дванадцятій ночі). 1948. Світлина.
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Рис.5. 589. Килим «Сталін». 
Виконали Т.Іванецька, Г.Буряк, 
П.Іванець – за ескізом худ. 
В.Седляра. 1936.

Рис.5. 590. Килим «Ленін». 
Виконали Н.Вовк, М.Щур, 
Г.Сависько – за ескізом худ. 
І.Падалки. 1936. Рис.5. 591. Килим «Отара». 

Виконали В. Блоха, М.Шебиченко, 
М.Харченко – за ескізом худ. 
М.Міщенка. 1936.

Рис.5. 592. Д. Гай. Портрет 
Л.Ландау. 1930-ті. Світлина. Рис.5. 593. Д.Гай. Замальовка з 

альбому. 1930-ті. Пап., туш.
Рис.5. 594. Д.Гай. Замальовка з 
альбому. 1930-ті. Пап., туш.
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Рис.5. 597. Д.Гай. Замальовка з 
альбому. 1930-ті.Пап., туш.

Рис.5. 595. Д.Гай. Замальовка з 
альбому. 1930-ті. Пап., туш.

Рис.5. 596. Д.Гай. Замальовка з 
альбому. 1930-ті. Пап., туш.

Рис.5. 598. І.Шульга. Г. І. Петровський у 
колгоспників. 1931. Пол., олія.
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Рис.5. 600. Д. Гай. За хвилину до відкриття 
пам’ятника Т.Шевченка. Харків. 24 березня 1935. 
Світлина.Рис.5. 599. Д. Гай. Пам’ятник 

Т.Шевченка у Харкові. 1935. Світлина.
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Рис.5. 601. С. Луньов. «Подвір’я і дахи», з 
серії «Харківські мотиви», 1960-ті.  Пап., акв.

Рис.5. 602. С. Луньов. «Подвір’я і дахи», з 
серії «Харківські мотиви», 1960-ті.  Пап., акв.

Рис.5. 604. Г.Бондаренко. Харківські мотиви, 
1960-ті.  Пап., автолітогр.

Рис.5. 603.  С.Луньов. Натюрморт. 1960-ті. 
Акварель.
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Рис.5. 606. Фотохроніка відкриття персональної виставки В.Єрмілова. 1962.  
1-й ряд: І. Карась, Л. Твердянська, В. Єрмілов, В. Сизіков, 2-й ряд: С. Луньов, 
В. Савенков. ЦДАМЛМУ

Рис.5. 605. Д. Гай, О. Усиков, В. Єрмілов на відкритті виставки художника.  
1962. Світлина.

Рис.5. 608. В. Єрмілов. Марка Харківського 
обласного товариства художників. Кін.1950 - 
поч. 1960-х (?). Пап., туш.

Рис.5. 607. В. Єрмілов. Афіша 
персональної виставки. 1962.

Рис.5. 609. В. Єрмілов. Марка 
Харківського інституту фізики. 
Кін.1950 - поч. 1960-х (?). Пап., туш.

Рис.5. 611. Г.Бондаренко перерізає 
стрічку виставки, праворуч від 
нього – В. Єрмілов. Світлина. 

Рис.5. 610. Д. Гай. Фотопортрет  
Василя Єрмілова. 1962.
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Рис.5. 612. Персональна виставка В. Єрмілова в будинку 
Харківського обласного товариства художників. 1962. 
Світлина.

Рис.5. 614. В.Єрмілов, Д.Гай, І.Єрмілова 
на відкритті персональної виставки 
В.Єрмілова. 1962. Світлина. 

Рис.5. 613. Фотохроніка відкриття персональної виставки В. Єрмілова. 1962.  
1) 1-й ряд зліва направо: І. Єрмілова, невідома, В. Побєдін, невідомий, 
В. Єрмілов, І. Карась. 2-й ряд: В. Савенков, М. Овсянкін (?). Світлина.

Рис.5. 615.   В. Єрмілов. Макет «Монумента 
ленінської епохи» на виставці «Василь Єрмілов» 
(куратор – М.Лошак), Київ, 2011. Світлина.

Рис.5. 616.  В.Єрмілов. Макет «Монумента ленінської 
епохи» в його майстерні. 1960-ті. Світлина.

Рис.5. 617. В.Єрмілов. Ескіз «Монумента ленінської епохи». 
1960-ті. Пап., акварель.
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Рис.5. 618. В. Єрмілов. Титри до 
фільму «Майстер Василь Єрмілов».  
1966-1967. Пап., гуаш.

Рис.5. 619. Кадри із робочого матеріалу до фільму Д. Гай «Майстер Василь Єрмілов» з роботами художника. 1962-66. 

Рис.5. 620. В.Єрмілов. Проект 
шрифта. 1960-ті. Пап., туш.

Рис.5. 621. В.Єрмілов. Ескіз 
шрифта. 1960-ті. Пап., туш.
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Рис.5. 622. В. Єрмілов. Титри до фільму «Майстер 
Василь Єрмілов». 1966-1967. Пап., гуаш.
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Рис.5. 623. В. Єрмілов. Афіша до 
персональної виставки. 1962.

Рис.5. 624.  В. Єрмілов. Заставка до персональної 
виставки. 1962. Пап., акварель.

Рис.5. 625. В.Єрмілов. 22. 06.1941. Боярка (Війна). 1960-ті. Пап., акварель.
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Рис.5. 626. В.Єрмілов. Оформлення стендів 8-го 
шарикопідшипникового заводу в Харкові. 1964. 
Колаж.

Рис.5. 627. В.Єрмілов. Оформлення стендів 8-го 
шарикопідшипникового заводу в Харкові. 1964.

Рис.5. 629. В.Єрмілов. Оформлення стендів 
8-го шарикопідшипникового заводу в 
Харкові. 1964. Колаж.

Рис.5. 628. В.Єрмілов. Оформлення стендів 8-го 
шарикопідшипникового заводу в Харкові. 1964. 
Колаж.
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Рис.5. 630. Вікно в майстерні В.Єрмілова 
(вул. Свердлова, 33). Світлина.

Рис.5. 631. Будинок з вікном майстерні  
В.Єрмілова (вул. Свердлова, 33). Світлина.

Рис.5. 632. В. Єрмілов у майстерні. Кін. 
1960-х. Світлина.

Рис.5. 633.  В. Єрмілов у себе вдома.  
Кін. 1920-х. Світлина.

Рис.5. 634. Інтер’єр майстерні В. Єрмілова. 1970-ті. На поличці видно 
макет пам’ятника «Голові Земної кулі» В. Хлєбнікову (1965). Світлина.
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Рис.5. 635. Піч у майстерні, яку склали 
Б.Косарев і В.Єрмілов. Світлина.

Рис.5. 638. Майстерня Б.Косарева на вул.
Свердлова, 33. Сучасний вигляд. Світлина.

Рис.5. 637. Майстерня Б.Косарева на 
вул.Свердлова, 33. Світлина Б.Косарева. 
Світлина.

Рис.5. 636. Б.Косарев. Ескіз декорації до 
вистави «Цвіркун на печі». 1920. Пап., 
акварель.
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Рис.5. 639. Майстерня Б.Косарева на вул.
Свердлова, 33.  Сучасний вигляд. Світлина.

Рис.5. 641. В.Єрмілов. 
Макет пам’ятника 
«Голові Земної Кулі 
В.Хлєбникову» 
(варіант). 1965. Гіпс.

Рис.5. 642. В.Єрмілов. Макет пам’ятника 
«Голові Земної Кулі В.Хлєбникову». 1965.

Рис.5. 640. В. Єрмілов. 
Ескіз пам’ятника 
«Голові Земної кулі» 
В. Хлєбнікову. 1965. 
Пап., гуаш.

Рис.5. 643. Фрагмент майстерні С.Косенкова. Музей С.Косенкова у 
Бєлгороді (ліворуч - станок із майстерні В.Єрмілова). 

Рис.5. 644. Фрагмент майстерні С.Косенкова. Музей 
С.Косенкова у Бєлгороді (меморіальна експозиція, присвячена 
В.Єрмілову). 
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Рис.5. 645. Фрагмент майстерні 
С.Косенкова. Музей С.Косенкова у 
Бєлгороді (ліворуч - стіл з майстерні 
В.Єрмілова). 

Рис.5. 646. Фрагмент майстерні 
С.Косенкова. Музей С.Косенкова у 
Бєлгороді. 

Рис.5. 647. С.Косенков. Натюрморт 
із соняшником. 1963. Карт., олія.
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Рис.5. 648. В. Єрмілов. Заставка «Василь 
Єрмілов жде весну» з листа Д. Гордєєву 
від 10 березня 1962. Колаж.

Рис.5. 649. В. Савенков. Портрет Л. Троянської. 
23.03. 1968. Пап., кулькова ручка.

Рис.5. 650. В. Савенков. Автопортрет. 23 березня 
1968. Пап., кулькова ручка.

Рис.5. 652. В. Єрмілов на етюдах. 
1965. Світлина.

Рис.5. 654. В. Єрмілов. Заставка листа до 
Л.Троянської від 1 листопада 1966. Колаж.

Рис.5. 651. В.Савенков. 
Автопортрет. 1960. Карт., олія.

Рис.5. 653. В. Єрмілов. П’ятихатки. 
1962. Пап., акварель.
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Рис.5. 658. Д. Романюк. Навчальна 
робота. 1961 (позувала Л. Троянська). 
Лінорит.

Рис.5. 659. Л. Перевалів. Ілюстрація до роману 
Е.-М. Ремарка «Три товариші». 1961 (позувала 
Л. Троянська). Літографський відбиток.

Рис.5. 655. В. Єрмілов. Композиція із присвятою 
«синові». Лист Д. Гордєєву від 4 листопада 1961.  
Трафаретний друк.

Рис.5. 656. В. Єрмілов. 
Обкладинка літографованої книги 
«Стихи Екатерины Неймаер». 
1920. 

Рис.5. 657. В. Єрмілов. Варіант обкладинки 
літографованої книги «Стихи Екатерины 
Неймаер». 1920.

Рис.5. 660. Єрмілов. Ескіз килима. Проект 
оформлення інтер’єру Палаца піонерів 
і жовтенят. 1934-1935.  (фрагмент). Пап., 
графітний олівець, гуаш.

Рис.5. 661. В. Єрмілов. Ескіз розпису агітпоїзда 
«Червона Україна». 1920. Пап., акварель.
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Рис.5. 663. В. Єрмілов. Ескіз титрів до документального 
фільму «Майстер Василь Єрмілов». 1966.

Рис.5. 664. В. Єрмілов. Ескіз стінного розпису холу будинку 
Харківського обласного товариства художників.  
1961. Пап., акварель. 

Рис.5. 662. В. Єрмілов. Вітальна 
листівка Д. Гай, О. Усикову. 1966 
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Рис.5. 667. Фотографія майстерні В. Єрмілова із квітковим 
натюрмортом на столі. 

Рис.5. 666. В.Єрмілов. Натюрморт. 
1960-ті. Карт., акварель.

Рис.5. 665. Фотографія майстерні В. Єрмілова 
із квітковим натюрмортом на столі. 
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Рис.5. 668. Б.Косарев. Композиція. 1970-ті. Пап., кулькова ручка.

Рис.5. 669. Б.Косарев. Композиція. 1970-ті. Пап., кулькова ручка.

Рис.5. 670. В.Сидоренко. Цитохронізми. 2002.

Рис.5. 671. В.Норазян. Арка. 2000. Пол., олія.
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Рис.5. 672. Г. Тубалєв. Світлина. 1967. Свтлина. 

Рис.5. 673. Ю.Рупін «Старі бузки в тумані». 1977.

Рис.5. 674. Є.Павлов. Контакти. 1984.

Рис.5. 675. В.Бахчанян. “Но Мопассан” 
(видання «7 Днів»). 1984.



595

Рис.5. 676. О.Супрун. Осінні дари. Фотоколаж. 1975.

Рис.5. 677. Рис.5. В. Григоров. У парку. 1984. Пап., акварель.

Рис.5. 678. Рис.5. О. Мальований. Із серії “Червона медитація”. 1988. Світлина.
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Рис.5. 679. Б. Михайлов. З «Блакитної серії». 1993. Свтлина.

Рис.5. 680. Б. Михайлов. З арткниги «В’язкость».1982. 

Рис.5. 681. Б. Михайлов. З арткниги «Незакінчена дисертація», 1985

Рис.5. 682. Б. Михайлов. З арткниги «Незакінчена дисертація», 1985
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Рис.5. 683.   Є.Джолос-Соловйов. Розп’яття. 1989. Пол., олія.

Рис.5. 684. В. Куликов. Плакат до виставки. 1965. Літографія. 86 х 60. 

Рис.5. 685. В. Куликов. Петро Олексійович. Матильда. Пейзаж.1998. 
Пол., олія.

Рис.5. 686. В. Куликов. Республіка. 1997. Пол., олія.

Рис.5. 687. В. Куликов. Портрет Степана 
Сапеляка. 2004. Пол., олія.
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Рис.5. 688. В. Гонтаров. Пейзаж з вороною. 1997. Пол., олія.

Рис.5. 689. В.Гонтаров. Бог. 1990-ті. Пол., олія.

Рис.5. 690. Виставка Є. Світличного «Неофіти». 1988.

Рис.5. 691. Виставка В.Шапошникова «Великий Харківський поліптих» 
(«Іконостас»), 1989.
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Рис.5. 692. П.Маков. З серії «Сади». 2012. Пап., багатократне інтагліо, акрил.

Рис.5. 693. А.Гладкий. Сосна на сонці. 1990. Пол., олія. 

Рис.5. 694.  А.Гладкий. З портретної серії. 1989. Пол., олія 

Рис.5. 695. О.Єсюнін. Ботанічний сад. 2000. Пап., олія. 

Рис.5. 696. О.Єсюнін. Ботанічний сад. 2000. Пап., олія.
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Рис.5. 697. О. Борисов.Майстерня Enter-Exit.1991-1992. Картон, акрил. 

Рис.5. 698. А.Гладкий. З портретної серії. 1989. Пол., олія Рис.5. 699. А.Пічахчи. Автопортрет. 1995. Мішана техніка. 
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Рис.5. 700. В.Сидоренко. Амнезія. 2001. Пол., олія. Рис.5. 701.  В.Сидоренко. Амнезія. 2001. Пол., олія.
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Рис.5. 702.  Є.Павлов. З серії «Скрипка». 1972. Світлина.

Рис.5. 703. О.Мальваний. Гравітація. 1975. Рис.5. 704. О.Мальований.«Ні», 1969. Фотомонтаж.
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Рис.5. 705. Б.Михайлов. З серії «Накладання». 1965-1981.  Фотомонтаж.

Рис.5. 706. Б.Михайлов. З серії «Накладання». 1965-1981.  Фотомонтаж.

Рис.5. 707. Б.Михайлов. З серії «Накладання». 1965-1981.  Фотомонтаж.
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Рис.5. 708.  О.Супрун. Осінні дари. Фотоколаж.

Рис.5. 709. О.Супрун. Б/н. 1992. Фотоколаж.
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Рис.5. 710.  С.Солонський. З серії «Фрагменти». 1980-ті. Світлина.

Рис.5. 711.   С.Солонський. Автопортрет. 1980-ті. Світлина. Рис.5. 712.  С.Солонський. Порртрет В.Федорова. 1980-ті. Світлина.
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Рис.5. 713.  Колективний портрет групи «Держпром». 1987.

Рис.5. 714. С. Братков. Погані історії. 1998. Світлина.

Рис.5. 715. С. Братков. Обєкт. «Ми всі пожираємо один 
одного». 1991.
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Рис.5. 716. Є.Павлов. Портрет (Юрій Рупін). 1972. Світлина.

Рис.5. 717. Є.Павлов. З серії «Тотальна фотографія». 1971-1991. 
Мішана техніка.

Рис.5. 718. Є.Павлов, В.Шапошников.. З серії «Друге небо». 1998-2002. 
Мішана техніка.
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Рис.5. 719. А.Макієнко. Осінь довкола мого будинку. 1987. Світлина.

Рис.5. 720. А.Макієнко. Осінь довкола мого будинку. 1987. Світлина. Рис.5. 721. А.Макієнко. Осінь довкола мого будинку. 1988. 
Пофарбована світлина.
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Рис.5. 722.  Р.Пятковка. Пологовий будинок. 1989. Пофарбована світлина.

Рис.5. 723. В.Кочетов. Б/н. 1980-ті. Пофарбована світлина.

Рис.5. 724.  І.Чурсін. Німбоманія. 1992. Світлина.
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ДОДАТОК  Б 

 

Список ілюстрацій 

 

1. О. Бекетов за мольбертом (в сімейному колі, садиба Алчевських). Кін. ХІХ ст. 

Світлина. ХХМ.  

2. П. Левченко. Вулиця провінційного міста. Карт., олія. 24 х 32. ХХМ. 

3. В.Беклемішев. Пам’ятник Тарасу Шевченку, встановлений в садибі 

О.Алчевського. 1899.  

4. П. Левченко. Глибока осінь. 1890-ті. Пол. на карт, олія. 6 х 37. СХМ. 

5. П. Левченко. Вечір. Сльота. 1889. Пол., олія.НХМУ. 

6. П. Левченко. Глухомань. Поч. 1900-х. Пол., олія. 24 х 32. НХМУ. 

7. М. Беркос. Вулиця в Умані. 1895. 89, 5 х 132, 5. Пол., олія. 

8. П. Левченко. Задвірки Софійського собору. Поч. 1900-х. Пол., олія. 42 х 52. 

НХМУ. 

9. П. Левченко у майстерні. 1900-ті. Світлина. ХХМ. 

10. П. Левченко. В Путивлі. Поч. ХХ ст.  Карт., олія. 22 х 16. Лебединський 

краєзнавчий музей. 

11. П. Левченко. У майстерні художника. Папір на карт., олія. 27, 2  х 34, 6. ХХМ. 

12. П. Левченко. Копи. Карт., олія. 22,5 х 30. ХХМ.  

13. С. Васильківський. Копія з картини Т. Руссо «Узлісся Фонтенбло при заході 

сонця». Пол. на дереві, олія. 24 х 35, 5. ХХМ. 

14. М. Ткаченко. Виноград на червоній стіні. Етюд. 1910. Карт., олія. 36, 9 Х 49. 

ХХМ. 

15. П. Левченко. Вулиця Парижа. 1900-ті. Карт., олія. 29 х 36, 5. ХХМ. 

16. М. Ткаченко. Гілка сливи. Пол. на карт., олія. 17, 41 х 12. 2. ХХМ. 

17. М. Беркос. Рим. Руїни. Етюд. 1899. Дерево., олія. 26, 5 х 40, 5. ХХМ. 

18. П. Левченко. Водяний млин. 1910-ті. Карт., олія. 19, 5 х  27. НХМУ. 

19.  П. Левченко. Зима. Старий млин. Пол., олія. 28,5 х 38, 5. ХХМ. 

20. П. Левченко. Фонтан біля Золотих воріт. 1910-ті. Пол., олія. 24, 3 х 31. НХМУ. 
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21. М. Беркос. Льон цвіте. 1893. Пол., олія. 196, 5 х  198, 5. ХХМ. 

22. М. Беркос. Будяки . 1898. Пол. на картоні, олія. 47 х 65, 5. ХХМ. 

23. Зворотній бік світлини з архіву М. Ткаченка. ХХМ. 

24. Світлина з архіву М. Ткаченка. ХХМ.  

25. М. Ткаченко в своїй майстерні у Парижі. Світлина. ХХМ 

26.  Світлина з архіву М. Ткаченка (фото з картини «Прибуття російської ескадри 

в Тулон 1879 р.»). ХХМ. 

27. М. Ткаченко. Французька ескадра. Ескіз. 1890. Пол., олія. 35, 2 х 47,3. ХХМ. 

28. П. Левченко. Малахитовий будиночок в осінньому золоті. Пол., олія. 20, 5 х 

24. ХХМ 

29. М. Ткаченко. Весна. Хутір. 1907. Пол., олія. 109, 5 х 143,5. ХХМ. 

30. П. Левченко. На кухні. За читанням листа. 1910-ті. Пол. на карт, олія. 50 х 34. 

НХМУ. 

31. П. Левченко. На веранді. Велосипед. Пол. на карт., олія. 28, 5 х 42. НХМУ. 

32. П. Левченко. Інтер’єр з фотелем. Пол., олія. СХМ. 

33. П. Левченко. Накритий стіл. Великодній натюрморт. Пол. на карт., олія. 25, 5 х 

32. ХХМ. 

34. П. Левченко. Інтер’єр з букетом квітів.1900-ті. К., олія. 70, 8 х 61. СХМ. 

35. П. Левченко. У Пашенному. Карт., олія. НХМУ. 

36. Е. Вюйар. За шитвом. Пол., олія// Nabis. 1888–1900. – Paris. – 1993. 

37. П. Левченко. На веранді. Пол., олія. 30 х 21. НХМУ. 

38. П. Левченко. Інтер’єр. Дама в червоному. 1916. Карт., олія. 32 х 23. НХМУ. 

39. П. Левченко. У садку за столом. Восени. 1911. Картон, олія. НХМУ. 

40. П. Левченко. Інтер’єр. Пол., олія. 56, 5  х 41, 5. ХХМ. 

41. Е. Вюйар. Жінка, що підмітає оселю // Nabis. 1888–1900. Paris. 1993. 

42. П. Левченко. Куток кімнати.1900-ті. Карт., олія. ХХМ. 

43. П. Левченко. За шитвом (Матильда в рожевому). Дерево, олія. 24 х 18. НХМУ. 

44. П. Левченко. Біля лампи. Карт., олія. ХХМ. 

45. П. Левченко. Куток кімнати.1904. Пол., олія. 29 х 24. НХМУ. 

46. М. Ткаченко. Інтер’єр. Карт., олія. 29, 9 х 23, 9. ХХМ. 
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47. П. Левченко. Натхнення. 1900-ті. Пол., олія. 54, 5 х 71, 8. ХХМ. 

48. П. Левченко. Село. Карт., олія. 18 х 24. ХХМ.  

49. М. Беркос у сімейному колі.Світлина. ХХМ. 

50.  Світлина з архіву М. Беркоса. ХХМ. 

51. М. Беркос. Півонії. 1897. Карт., олія.  38 х 63. Запорізький художній музей. 

52. П. Левченко. Покинута хата. 1910-ті рр. 1910-ті. Карт., олія. 20 х 32. ХХМ.  

53. П. Левченко. Вітрячок на горі. Пол., олія. Приватна колекція. Харків. 

54. П. Левченко. Вітряк. Картон, олія. НХМУ. 

55. Г. Нарбут. Заставка з книги «Старовинні садиби Харківської губернії. 1917. 

56. М. Ткаченко. Пейзаж. Кипариси. Осінь. Етюд. Карт., олія. 32,5 х 40,5. ХХМ. 

57. Б. Косарев. Дарунок (листівка).1916.14 х 9. Колекція Бориса і Тетяни 

Гриньових (Харків). 

58. Б. Косарев. Спогади (листівка).1916.13, 9 х 8, 9. Колекція Бориса і Тетяни 

Гриньових (Харків). 

59. Харків. Будинок на вул. Римарській, 6 (1912), архіт.О. Ржепишевський. 

60. Харків. Кол. прибутковий будинок на вул. Жовтневої революції, 2 (поч. ХХ 

ст.), вірогідно архіт. М. Дашкевич. 

61. Харків на поч. ХХ ст.  

62. Харків. Кол. прибутковий будинок на вул.Пушкінській, 19 (1907), архіт. 

О. Гінзбург.  

63. Харків. Банк і готель «Асторія» (1909-1913), архіт. О. Ржепишевський, 

М. Васильєв. Фрагмент. 

64. Харків. Банк і готель «Асторія» (1909-1913), архіт. О. Ржепишевський, 

М. Васильєв. Фрагмент. 

65. Харків. Банк і готель «Асторія» (1909-1913), архіт. О. Ржепишевський, 

М.Васильєв. Фрагменти. 

66.  Харків. Кол. Жіноча гімназія О. Покровської, вул. Чернишевська, 79. Архіт. 

В. Покровський і П. Величко. 1912-1914. Скульптурний портрет архіт. П. Величка.  

67. Харків. Кол. Жіноча гімназія, вул. Чернишевська, 79. Архіт. В. Покровський і 

П. Величко. 1912-1914. Скульптурний портрет архіт. В. Покровського.  
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68. Харків. Кол. прибутковий будинок (1911), вул. Пушкінська, 53, архіт. 

Ю. Цауне. 

69. Є. Сердюк (співавтор М.Ю.Харманський). Харківська сільськогосподарська 

селекційна станція (Московський проспект, 142, 1909–1911). 

70. С. Тимошенко і П. Ширшов. Будинок Бойка по вул. Мироносицькій, 44, 1912-

1914.  

71. С. Тимошенко і П. Ширшов. Будинок Бойка по вул. Мироносицькій, 44, 1912-

1914. 

72. Харків. Кол. Торговий дім на вул. Енгельса, 6 (1912-1914), архіт. 

О. Ржепишевський. 

73. Садиба Л. Кеніга в Шаровці. Сучасний вигляд. 

74. Наталівка. Церква Всемилостивого Спаса (за проектом О. Щусєва), 1908. 

75.  Харків. Жилий будинок на вул. Дарвіна, 29 (1913-14), 

архіт.О. Ржепишевський.  

76.  В. Кричевський. Будинок Полтавського земства. 1903-1908. 

77.  В. Кричевський. Будинок Полтавського земства. Інтер’єр. 1903-1908.  

78. В. Кричевський. Будинок Полтавського земства. Інтер’єр. 1903-1908.  

79. В. Кричевський. Будинок Полтавського земства. Інтер’єр. 1903-1908. 

80. К. Жуков, М. Піскунов. Будинок Харківського художнього училища. 1911-

1913. Світлина.  

81. Будинок Харківського художнього училища (ще без майолікового 

оздоблення). 1912. Світлина.  

82. Будинок Харківського художнього училища (нині Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв). Ґанок. 

83. Будинок Харківського художнього училища (нині Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв). Вестибюль. 

84. С. Малютін, М. Жуков. Прибутковий будинок Перцова у Москві. 1905-1907. 

85. Будинок Харківського художнього училища (нині Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв). 

86.  Будинок Харківського художнього училища. 1914. Світлина. 
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87. Будинок Харківського художнього училища (Харківська державна академія 

дизайну і мистецтв). Сучасний вигляд . 

88. Г. Нарбут. Орган. Відкритий лист. 1910. 

89. Будинок Харківського художнього училища (Харківська державна академія 

дизайну і мистецтв). Сучасний вигляд.  

90. К. Жуков – В. Єрмілов. Майолікове панно на фасаді Будинку Харківського 

художнього училища.  

91. Б. Косарев біля власного панно до виставки «Союзу мистецтв». 1918. 

Світлина.  

92. А. Комашка. Жіночий портрет. 1921. Папір, акварель. 18 х 18. ЦДАМЛМУ. 

93.  А. Комашка. Жіночий портрет. 1927. Папір, акварель, олівець. 17 х 14. 

ЦДАМЛМУ. 

94. А. Комашка. Портрет дружини. 1921. Карт., акварель, гуаш, лак. 30 х 22, 5. 

ЦДАМЛМУ. 

95.  А. Комашка. Жіночий портрет (профіль). 1929. Папір, гуаш. 43 х 38. 

ЦДАМЛМУ. 

96. А. Комашка. Портрет дружини. Папір, акварель, олівець, лак. 1922. 13 х 9. 

ЦДАМЛМУ. 

97. С. Прохоров. Пори року. Дерево, темпера. 1923. 46, 5 х  61, 5. ХХМ.  

98. С. Прохоров. Українська дівчина. 1925. Полотно, темпера. 73, 5 х 63. ХХМ. 

99. С. Прохоров. Жниці. 1922-1923. Полотно, темпера. 62, х 44, 5. ХХМ. 

100. Обкладинка альманаху «Блакитна лілія». 1911 (автори Д. Гордєєв, Божидар, 

О. Рибников). 

101. Є. Агафонов. Портрет дівчинки Ріти. 1908 . Карт., олія. 42 х 33, 3. ХХМ. 

102. Є. Агафонов і Б. Руднєв. До 1908. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

103. Д. Гордєєв. Вітряно. 1910-ті. Картон, олія. ЦДАМЛМУ. 

104. Д. Гордєєв. Тихо. 1910-ті. Картон, олія. ЦДАМЛМУ. 

105. Є. Агафонов. Портрет Л.Гатової. 1910-ті. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

106. Є.Агафонов. Портрет М.Денисенко. 1910-ті. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

107. М. Недашковський. Осінній пейзаж. 1910. Пап., гравюра на металі. 
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108. В. Єрмілов. 1913. Світлина. 

109. Фотографії будинку студії «Блакитна лілія». 1961. НХМУ. 

110. Є. Агафонов. Портрет Д. Гордєєва. 1910-ті. Пап., сангіна, олівець. 

111. Рукописний літературно-художній альманах «Начерки» 1908. ЦДАМЛМУ. 

112. Рукописний літературно-художній альманах «Начерки» 1908. ЦДАМЛМУ. 

113. Є.Агафонов (?). Портрет П.Оболєнцева. 1910-ті. Пап., олівець. ЦДАМЛМУ. 

114. Є. Агафонов. Ескиз білета на костюмований вечір. 1910.  

115. С. Щербаков. Жінка біля дерева. 1913. Пап., лінорит.  

116. О. Рибников Автопортрет. Пол., олія. РДТГ (Москва) 

117. З книги О. Рибникова «Фактура класичної картини».  

118. З книги О. Рибникова «Фактура класичної картини».  

119. Сторінка з альманаху «Блакитна лілія». 1911. ЦДАМЛМУ. 

120. Журнал «Фенікс». 1918, № 1.  

121. Л. Гудіашвилі. Портрет членів Літературного гуртка «Блакитні рога» (Тифліс).  

122. Журнал «Куранти». 1919, № 3-4.  

123. Журнал «Арс».1919, № 1. 

124. Виставка об’єднання «Блакитна лілія».1909. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

125. Виставка об’єднання «Блакитна лілія». 1909. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

126. Є. Агафонов. Портрет Павла Коротова. 1913. Підпис під портретом: «Портрет 

харківського поета-футуриста Павла Коротова, різаний ножицями без попереднього 

малюнку художником Є. Агафоновим в м. Харковівосени 1913 р.».  ЦДАМЛМУ. 

127. В.Пичета. Заставка журналу «Творчество».1919. 

128. Є.Агафонов. Портрет Є. Шапошникової. 1910-ті. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

129. Є. Агафонов. Портрет П. Коротова. 1910-ті. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

130. Є. Агафонов. Портрет К. Сторожниченка. 1911. Папір, олів. 28 х 22.  

ЦДАМЛМУ. 

131. Марка об’єднання «Будяк». Лотерейний квиток. 1913-1914. Світлина. 

ЦДАМЛМУ. 
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132. У студії «Будяк». Від мольберта праворуч – Є.Агафонов, Д. Гордєєв, 

С. Полевой. С. Щербаков. На подіумі сидить Зоя Гільдебрандт. 1913-1914. Світлина. 

НХМУ. 

133. С. Щербаков. Жінка біля дерева. 1913. Пап., гуаш. 

134. М. Федоров. Портрет З. Сінякової. 1910-ті. Пол., олія. 70 х 55, 5. ХХМ. 

135. Є.Агафонов. Портрет Оксани Сінякової.1910-ті. Пап., олів. Світлина. 

ЦДАМЛМУ. 

136. Ф. Надєждін. Японка з папугами. Поч.1910-х. Пап., дереворит. 

137. М. Синякова. Композиція. 1910-ті. Пап., акварель. 

138. М. Синякова. Композиція.1910-ті. Пап., акварель. 

139. Квиток на виставку групи «Кільце» (Харків). ЦДАМЛМУ. 

140. Виставка групи «Кільце». 1912. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

141. Е. Штейнберг. Натюрморт. 1920-ті. Пап., акварель. Севастопольський музей 

ім. М.П. Крошицького. 

142. У майстерні Е. Штейнберга (В. Єрмілов, Е. Штейнберг, О. Борисов). 1911. 

Світлина Б.-Я.Цибіса. ЦДАМЛМУ. 

143. В. Єрмілов. Портрет матері. 1912. офорт. ХХМ.  

144. У майстерні Е. Штейнберга (Е.Штейнберг, О. Борисов, В. Єрмілов). 1911. 

Світлина Б.-Я.Цибіса. ЦДАМЛМУ. 

145. В. Єрмілов. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

146. Д. Пещанський. 1913. Колекція Д.О.Горбачова. 

147. Автограф Д. Пещанського на звороті фотографії. 

148. В. Єрмілов і Д. Пещанський. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

149. В. Єрмілов. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

150. У майстерні Е. Штейнберга (Е. Штейнберг, О. Борисов, В. Єрмілов). 1911. 

Світлина Б.-Я.Цибіса. ЦДАМЛМУ. 

151. В. Єрмілов у своєму будинку-майстерні. 1921-1922. Світлина. Колекція 

Д.О.Горбачова.  

152. В. Єрмілов. Ескіз розпису будинку-майстерні. Пап., накл. на картон, акварель, 

бронзова фарба.33 х 30, 3. НХМУ. 
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153. Будинок по вул. Свердлова, 33, з вікном мансарди,  де жив В. Єрмілов. 

154. Б. Косарев. «Зелена сова». Ескіз вивіски. Папір, олів. 22 х 21. Збірка Н. 

Косаревої (Харків). 

155. М. Синякова. Війна. 1915. Пап., акварель. 36 х 23. Колекція Д.О.Горбачова. 

156. М. Синякова. Єва. 1920. Папір, акварель. 28 х 21, 5. Приватна збірка (Київ). 

157. М. Синякова. Війна. 1915. Пап., акварель. 36 х 23. Приватна збірка (Київ). 

158. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»). ЦДАМЛМУ. 

159. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»). ЦДАМЛМУ. 

160. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»). ЦДАМЛМУ. 

161. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»). ЦДАМЛМУ. 

162. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»). ЦДАМЛМУ. 

163. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»).  

164. М. Синякова. Бомба. 1915. Пап., акварель. 36 х 23. Приватна збірка (Київ) 

165. М. Синякова. Війна. 1915. Пап., акварель. 36 х 23. Приватна збірка (Київ). 

166. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»). ЦДАМЛМУ. 

167. М. Синякова. Композиція. 1911 (з альманаху «Блакитна лілія»). ЦДАМЛМУ. 

168. М. Синякова. Дерево життя. 1916. Папір, акв. 46 х 32. Архів Д.Горбачова 

(Київ). 

169. Будинок Синякових у Красній Поляні. Світлина. Колекція О.Ю.Парніса. 

170. Марія і Віра Синякови. 1964. Світлина. Колекція Н.В.Заварової. 

171. М. Синякова. В.Хлєбников. Ілюстрація до книги М.Асєєва «Маяковський 

починається» (1940). 

172. М. Синякова. Війна. 1914. Пап., акварель. 36 х 23. Приватна збірка (Київ). 

173. М. Синякова. Обкладинка до книги М.Асєєва, Г.Пєтникова «Лєторєй». 

174. Сторінка з книги Божидара «Бубон». 1914. 

175. М.Синякова. Обкладинка до книги Божидара «Бубон». 1914. 

176. М. Синякова. Красна Поляна. Весна. 1916. Папір, акварель. 35 х 22, 2. НХМУ.  

177. О. Мурашко. Кафе. Пол., олія. НХМУ. 

178. Інтер’єр московського кабаре. 
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179. Квиток члена «ДА»  Б. Косарева (з маркою В. Бобрицького). 1918. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

180. В. Єрмілов. Нічне кафе. 1918. З альбому «Сім плюс три». 

181. Б. Косарев. На Катеринославській. Фрагмент світлини. Колекція Н.Б. 

Косаревої. 

182. М. Калмиков. Портрет. 1918. З альбому «Сім плюс три». 

183. Харків. Будинок «Саламандри» в наші дні. 

184. Ескізи фасадів план будинку «Саламандри», архіт. М.Верьовкін. 

185. Інтер’єр московського кабаре «Летюча миша».  

186. В. Бобрицкий. Росписи интерьера «ДА». 1918. З колекції Д. Горбачова (Київ). 

187. В. Бобрицький. Роспис інтер’єру «ДА». 1918. З колекції Д. Горбачова (Київ). 

188. Козак-бандурист. Розпис В. Бобрицького в «ДА». 1918. З колекції 

Д. Горбачова (Київ). 

189. В. Максимович. Автопортрет. 1913. Пол., олія. 142 х 105. НХМУ.142 х 105. 

НХМУ. 

190. М. Жук. Жіночий портрет. Пол., акварель, італійський олівець, туш, аплікація 

тканини. 77 х 67. НХМУ. 

191. Сучасний вигляд підвалу «Будинку Саламандри». 

192. Г.Нарбут. Заставка з книги Г.Лукомського «Старовинні садиби Харківської 

губернії». 1917. 

193. М. Верьовкін. Ескізи світильників з проекту будинку «Саламандри». 

194. Киргизький килимок із журналу «Старые годы», 1915. 

195. Інтер’єр «ДА». Розпис стін – В.Бобрицький, світильників – Б. Косарев. 1918. 

Світлина. 

196. Фрагмент світильника в «ДА» з розписом Б.Косарева. Світлина. З колекції 

Д. Горбачова (Київ). 

197. Фрагменти киргизького килимка із статті А. Фелькерзама. 

198. Киргизькі тамги із статті А. Фелькерзама. 

199. Обкладинка книги «Театр “Летюча миша” М.Балієва». 1918. 

200. Г. Якулов. Ескіз оформлення кафе «Піттореск» у Москві. 1917. 
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201. Г. Цапок. Скрипаль. Кафе «Rouge». 1918. З альбому «Сім плюс три». 

202. В. Дьяков. Арлекін. 1918. З альбому «Сім плюс три». 

203. Каталог першої виставки «Спілки семи». 1917. 

204. Б. Косарев. Титул альбому «Сім плюс три». 1918. 

205. Б. Косарев. Оформлення сторінки з альбому «Сім плюс три». 1918. 

206. Б. Косарев. Обкладинка альбому «Сім плюс три». 1918. 

207. Б. Косарев. Оформлення сторінки з альбому «Сім плюс три». 1918. 

208. Б. Косарев. Оформлення 4-ї сторінки обкладинки альбому «Сім плюс три». 

1918. 

209. Б.-Я.Цибіс. З серії «Місто». 1918. З альманаху «Колосся». 

210. 10. В.Дьяков. Натюрморт. 1918. З альбому «Сім плюс три». 1918. 

211. Б.Косарев. Ескіз завіси до вистави «Бранд» за п’єсою Г. Ібсена. 1918. Пап., 

олівець, накладне золото. Архів Н.Б. Косаревої. 

212. В.Єрмілов. Ескіз плакату для ПОЮР. 1918. З альбому «Сім плюс три». 

213. В.Бобрицький. Ескіз плакату для ПОЮР. 1918. З альбому «Сім плюс три». 

214. Г.Цапок. Портрет пана Пітера Ваккенскель із Сан-Франциско. 1918. З альбому 

«Сім плюс три». 

215. В.Бобрицький. Мертва петля містера Ерос. 1918. З альбому «Сім плюс три».  

216. Б.-Я.Цибіс. Дерев’яна скульптура. 1918. З альбому «Сім плюс три». 

217. О.Гладков. Силует.1918. З альбому «Сім плюс три». 

218. Б.Косарев, М.Міщенко, Чхуба. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

219. Б.Косарев. Портрет. 1918. З альбому «Сім плюс три». 

220. М.Міщенко. Музична вітрина. 1917. З альбому «Сім плюс три». 

221. М. Міщенко. 1919. Світлина. 

222. В.Хлєбников і К.Немайєр. 1919. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої.  

223. К. Малевич. Дама на трамвайній зупинці. 1913. Пол., олія. Музей 

224. Б.Косарев. Портрет М.Євреїнова. 1917. З альбому «Сім плюс три». 

225. О.Волков. Гранатова чайхана. 1924. 

226. Обкладинка «Книги про Євреїнова» В. Каменського. 1917. 

227. М.Врубель. Портрет С.Мамонтова. 1897. РДТГ (Москва) 
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228. І.Рєпін. Портрет М.Євреїнова.  

229. Б.Косарев. Автопортрет. 1915. Архів Н.Б. Косаревої. 

230. В.Бобрицький. Оформлення сторінки «Збірника нового мистецтва». 1919. 

231. М. Міщенко. Від’їзд. 1918. Із «Збірника нового мистецтва». 1919. 

232. Б.Косарев. Панна. 1923. Пап., туш, кольор. олів. Архів Н.Б. Косаревої. 

233. Б.Косарев. Ескіз декорації до вистави «Хубеане» за п’єсою Р.Победимського. 

1923. Колаж. Кольоровий пап., гуаш. Архів Н.Б. Косаревої. 

234. Б.Косарев. Ескіз обкладинки журналу «Колосся». 1918. Архів Н.Б. Косаревої. 

235. М.Калмиков «Віолончеліст» 1918. Із «Збірника нового мистецтва». 1919. 

236. Заставка із  «Збірника нового мистецтва». 1919. 

237. В.Бобрицький. Портрет дружини.1917. З альбому «Сім плюс три». 

238. Л.Третьякова. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

239. В.Єрмілов. Портрет К. Немайєр. 1919. З колекції О.Парніса (Москва). 

240. Л.Третьякова. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

241. Л.Третьякова. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

242. В.Бобрицький. Обкладинка «Збірника нового мистецтва». 1919. 

243. Б. Косарев. Оформлення сторінки з альбому «Сім плюс три». 1918. 

244. В.Бобрицький. Портрет М.Євреїнова. 1918. Із «Збірника нового мистецтва». 

1919. 

245. М.Євреїнов. Портрет М.Волошина. 1919. Дім-музей М.О.Волошина 

(Коктебель). 

246. В.Бобрицький. Портрет М.Волошина. 1919. Пап., олів. 16, 2 х 16, 2. РДАЛМ 

(Москва).  

247. Посвідчення Б. Косарева як художника ПівденРОСТА. 1921. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

248. М.Сінявер. Одеса. 1920-ті. Із кн.М.М. Синявера «Архітектура Старій Одеси. 

249. Б.Косарев. Ескіз розпису зали засідань одеського Губвійськкому. 1920. Пап., 

клейова фарба. 26 х 23. Архів Н.Б. Косаревої.Б.Косарев.  

250. Одеса. Воронцовський палац. 1920–1921. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 
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251. Б.Косарев. Одеса.Воронцовський палац. 1920–1921. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

252. Б.Косарев. Натюрморт. Одеса. 1923. Папір, синій олівець. 22 х 28. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

253. Одеса. Колонада Воронцовського палацу. Сучасний вигляд. 

254. М.Сінявер. Старий базар. 1920-і рр. Із кн. М.М. Синявера «Архітектура Старої 

Одеси». 

255. Б.Косарев. Одеса. Старий базар.1920–1921. Світлина.  

256. Б.Косарев. Одеса. Старий базар. 1920–1921. Світлина. 

257. Б.Косарев. Ескіз обкладинки одеського журналу «Театруда». (4-та стор.). 1920. 

Пап., гуаш. 34 х 25. Архів Н.Б. Косаревої. 

258. Б.Косарев. Одеса. Воронцовський палац. Камін.1920. Фотографія. Архів 

Н.Б.Косаревої 

259. Б.Косарев. Одеса. Розписи Воронцовського палацу.1920. Світлини. Архів 

Н.Б.Косаревої 

260. Б.Косарев. Одеса. Міст (Карантинна балка). 1920–1921. Світлина. Одеса. 

261. Одеса. Карантинна балка. Листівка. Одеський історико-краєзнавчий музей. 

262. Б. Косарев. Одеса. Воронцовський палац. 1920. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

263. Б.Косарев. Байдарські ворота. 1920-i pp. Світлина. Архів Н.Б.Косаревої. 

264. Б.Косарев. Байдарські ворота. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

265. Фотографія плаката С.Фазіні («Першотравнева серія»). 1920. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

266. Б.Косарев. Замальовки до лекції «Колір в образотворчій мові живопису» 

(1982). Архів Н.Б. Косаревої. 

267. Фотографія плаката Михайла Файнзильберга «Колискова». 1920 

(«Першотравнева серія»). Архів Н.Б. Косаревої. 

268. І.Ільф. Фотографія з серії «Балкони» (з вікна визирає М.Файнзільберг, брат 

І.Ільфа). 1930 
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269. Б.Косарев. Ескіз розпису зали засідань одеського Губвійськкому. 1920. Пап., 

клейова фарба. Архів Н.Б. Косаревої. 

270. Б.Косарев. Ескіз обкладинки одеського журналу «Театруда». 1920. 1920. Пап., 

гуаш. 34 х 25. Архів Н.Б. Косаревої. 

271. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С.  Фазіні, 

матриці й кольорування Б.Косарева. Архів Н.Б. Косаревої. 

272. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С. Фазіні, 

матриці й кольорування Б. Косарева. Архів Н.Б.Косаревої. 

273. Фотографія плаката з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С. Фазіні, 

матриці й кольорування Б. Косарева. Архів Н.Б.Косаревої. 

274. Фрагмент плаката С.Фазіні («Першотравнева серія»). 1920. Архів 

Н.Б.Косаревої. 

275. Ескізи Ю.Олеши до плакатів. Фрагмент експозиції Одеського Літературного 

музею. 

276. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С.Фазіні, 

матриці й кольорування Б. Косарева. Архів Н.Б. Косаревої. 

277. Фотографії плакатів з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С.Фазіні, 

матриці й кольорування Б. Косарева. Архів Н.Б. Косаревої. 

278. Фотографія плаката з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С.Фазіні, 

матриці й кольорування Б. Косарева. Архів Н.Б. Косаревої. 

279. Фотографія плаката з «Першотравневої серії». 1921. Композиція С.Фазіні, 

матриці й кольорування Б. Косарева. Архів Н.Б. Косаревої. 

280. Ю.Олеша. Світлина. Одеський літературний музей. 

281. В.Нарбут. Світлина. Одеський літературний музей. 

282. Ю. Олеша, О. Суок, С. Суок на даху будинку. 1935. ЦДАМЛМУ 

283. Ю. Олеша, О. Суок, С. Суок на даху будинку. 1935. ЦДАМЛМУ 

284. Б.Косарев. Ескіз розпису кахлів. 1920. Пап., клейова фарба. 23 х 26. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

285. Б.Косарев. Ескіз розпису одеського Губвійськкому. 1920. Пап., клейова фарба. 

Архів Н.Б. Косаревої. 
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286. Ескіз декорацій до вистави «Цвіркун на печі» за Ч. Діккенсом. 1920. Пап., 

акварель. Архів Н.Б. Косаревої. 

287. Ескіз декорацій до вистави «Цвіркун на печі» за Ч. Діккенсом. 1920. Пап., 

акварель. 21 х 22. Архів Н.Б. Косаревої. 

288.  Б.Косарев. Композиція. Колаж. 1921. Картон, кольоровий пап., акварель. 21 х 

22. Архів Н.Б. Косаревої. 

289. Б.Косарев. Композиція. Колаж. 1921. Картон, кольоровий пап., акварель. 21 х 

22. Архів Н.Б. Косаревої. 

290. Б.Косарев. Композиція. Колаж. 1921. Картон, кольоровий пап., акварель. 21 х 

22. Архів Н.Б. Косаревої. 

291. Б.Косарев.Одеса. 1923. Пап., кольорові олівці. 22 х 28. Архів Н.Б.Косаревої. 

292. С.Прохоров. Жниці. 1922. Пол., темпера. 62, х 44, 5. ХХМ.  

293. Б. Косарев. Жінка і птах (листівка). 1916. 13, 9 х 8,9. Колекція Бориса і Тетяни 

Гриньових (Харків). 

294. Б.Косарев. Три села, два селища. 1921. Папір, акварель. 19 х 24Архів 

Н.Б. Косаревої. 

295. Світлина з незакінченої роботи Б. Косарева. Колекція Д.О.Горбачова. 

296. М. Синякова. Красна поляна. Весна. 1914. Пап., акварель. Колекція 

Д.О.Горбачова. 

297. Б.Косарев. Вісім дівок, один я.1923. Папір, кольоровий олів.  25 х 24. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

298. Є. Агафонов. Портрет Оксани Синякової. ЦДАМЛМУ 

299. Віра Синякова у 1920-ті рр. Світлина. Колекція Н.В.Заварової (Київ). 

300. В. Єрмилов у 1920-ті рр. Світлина. Колекція Д.О.Горбачова. 

301. Б.Косарев. Дівчина та риби. 1922. Пап., кольор. олів. 30 х 22.  Архів 

Н.Б. Косаревої. 

302. Б.Косарев. Оголена. 1922. Пап., олівець. 23 х 18.  Архів Н.Б. Косаревої. 

303. Б.Косарев. Дівчина та риби. 1922. Пап., кольор. олів. 30 х 22.  Архів 

Н.Б. Косаревої. 
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304. Б. Косарев. Ескіз обкладинки.1925. Папір, акварель. 23 х 18. Архів Н.Б. 

Косаревої. 

305. Джорджоне. Спляча Венера.1510. Дрезденський художній музей. 

306. Б.Косарев. «Будуйте народні будинки». Ескіз плакату. 1918. Тонований пап., 

білило, олів. З альбому «Сім плюс три». 1918. 

307. Б.Косарев. Диптих. 1918. Пап., свинцевий олів. Архів Н.Б. Косаревої. 

308. Б. Косарев. «25 червня 1918». 1918. Папір. Кольоровий олівець. 18 х 18. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

309. Б. Косарев. Диптих. 1918. Папір. Свинцевий олівець. 18 х 18. Архів Н.Б. 

Косаревої. 

310. Б.Косарев. Білизна на вітрі. 1921. Колаж. Кольор. пап. 21 х 22. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

311. Б.Косарев. Білизна. 1921. Пап., кольор. олів, білило. 23 х 26. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

312. Б.Косарев. Мітинг у Харкові. 1917. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

313.  Б.Косарев. Будинки. 1920. Полотно, олія. Приватна колекція (Київ). 

314. Б.Косарев. Краєвид. 1920. Пап., акварель. Папір, акварель. 40 х 30. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

315. Б.Косарев. Краєвид. 1920-ті. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

316. Б.Косарев. Никополь. 1931. Пап., акварель. 25 х 34. Архів Н.Б. Косаревої. 

317. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт. 1922. Колаж. Кольоровий папір, 

фольга. 28,5 х 22,7. Архів Н.Б. Косаревої. 

318. Андре Дерен. Кухонний стіл. 1925. Полотно, олія. Музей Оранжері. Париж. 

319. В.Єрмілов. Булка. 1914. Фанера, олія. 44 х 44. Колекція І. Дядченка. 

320. Б.Косарев. Чарки. 1919. Пап., олівець. 22 х 29. Архів Н.Б. Косаревої. 

321. Б.Косарев. Натюрморт iз м’ячем.1921. Колаж. Кольоровий пап., акварель. 21 х 

22. Архів Н.Б. Косаревої. 

322. Т Б.Косарев. Таблиця спектральних кольорів з архіву Бориса Косарева. Архів 

Н.Б. Косаревої. 
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323. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт (Диптих. Ліва частина). 1920-ті. Пап., 

акварель. 28,5 х 22,7. ХХМ. 

324. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт (Диптих. Права частина). 1920-ті. Пап., 

акварель. 28,5 х 22,7. ХХМ Б.Косарев. Супрематичний натюрморт. 1920-ті pp. 

Колаж. Кольоровий пап., акварель. Архів Н.Б. Косаревої. 

325. Б. Косарев. Супрематичний натюрморт. 1921. Колаж. Кольоровий папір, 

акварель. 28  х 20,5. Архів Н.Б. Косаревої. 

326. Поворотне коло. Сцена Червонозаводського театру. 1920-ті рр. Світлина 

Б.Косарева. Архів Н.Б. Косаревої. 

327. Б.Косарев. Холодна весна. 1921. Колаж. Кольоровий пап. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

328. Б.Косарев. Натюрморт із підсвічником. 1920. Пап., кольорові олівці. 16 х 11. 

Архів Н.Б. Косаревої. 

329. Натюрмортна постановка для живописної композиції. 1960-ті рр. Світлина 

Б.Косарева. Архів Н.Б. Косаревої. 

330. Викадрування натюрморту з картини А. Браувера («Бійка селян під час гри в 

карти» (архів Б. Косарева). 

331. Викадрування натюрморту з картини А. Браувера («Селяни, що грають у 

карти» (архів Б. Косарева). 

332. Б.Косарев. Ескіз бутафорії до вистави «Аул Гідже» (фрагмент). 1930. Пап., 

олівець, акварель. 31 х 43. Архів Н.Б. Косаревої. 

333. Б.Косарев. Із чорноморської серії (Новоросійськ). Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

334. Б.Косарев. Декоративна композиція (фрагмент). Колаж. Кольоровий пап. 21 х 

22.   Архів Н.Б. Косаревої. 

335. Б.Косарев. Натюрморт. Скло. 1921. Колаж. Кольор. пап., акварель. 21 х 22. 

Арх.ів Н.Б. Косаревої. 

336. Б.Косарев. Натюрморт. Пап., кольор. олів. 30 х 10. Колекція Бориса і Тетяни 

Гриньових (Харків). 
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337.  Б.Косарев. Натюрморт. Пап., кольор. олів. 30 х 10. Колекція Бориса і Тетяни 

Гриньових (Харків). 

338. Б.Косарев. Натюрморт. 1919. Пап., олів. 16 х 11.  Архів Н.Б. Косаревої. 

339. Б.Косарев. Композиція «Гітара». 1923. Пап., акварель. 31 х 38.  Архів 

Н.Б. Косаревої. 

340. Б.Косарев. Супрематичний натюрморт. 1920-ті рр. Колаж. Кольор. пап. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

341. У майстерні Харківського художнього училища (праворуч М.Міщенко).1917–

1918 pр. Архів Н.Б. Косаревої. 

342. Б.Косарев. З чорноморської серії (Новоросійськ). 1920-ті рр. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

343. Б.Косарев. Натюрморт. Пап., олівець. Архів Н.Б. Косаревої. 

344. Б.Косарев. Натюрморт. Одеса. 1923. Папір, синій олівець. 22 х 28. Архів Н.Б. 

Косаревої. 

345. В.Єрмілов. Замальовка з картини П.Пікассо «Будинок у садку». 1921(?). 

Світлина. Архів Д.О.Горбачова. 

346. П. Пікассо. Будинок у садку. 1909. Пол., олія. 92 x 73. Музей образотворчих 

мистецтв ім. О. С. Пушкина (Москва, Росія). 

347. В.Єрмілов. Замальовка з картини П.Пікассо «Цегельний завод в Тортосі». 1921 

(?). Світлина. Архів Д.О.Горбачова. 

348. П. Пікассо. Цегельний завод в Тортосі (Фабрика в Хорта де Ебро). 1909. Пол., 

олія. 50,7 x 60,2. Музей образотворчих мистецтв ім. О.С.Пушкина (Москва, Росія). 

349. В.Єрмілов. Замальовка з картини П.Пікассо «Дама з віялом». Світлина. Архів 

Д.Горбачова. 

350. П.Пікассо. Дама з віялом.1908. Пол., олія. 152 x 101. Санкт-Петербург, 

Ермітаж (Росія). 

351. Музей С.І.Щукіна. Світлина. 

352. В.Єрмілов. Дама з віялом.  1910-ті. 73 х 51, 5. Збірка К. Григоришина 

(Москва). 
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353. П.Пікассо. Дама з віялом. 1909. Пол., олія. 101 x 81. Музей образотворчих 

мистецтв ім. О. С. Пушкина (Москва, Росія). 

354. Л.Третьякова. 1913. Світлина ЦДАМЛМУ. 

355. Ф. Ропс. Ілюстрація до книги Ж. Пеладана «Le vice suprеme».1884. 

356. П.Пікассо. Дівчина з мандоліною (Портрет Фанні Тельєр). 1910. Пол., 

олія.100,3 x 73,6 см. МОМА. 

357. Л.Третьякова. 1913. Світлина ЦДАМЛМУ. 

358. Д. Гай. Фотопортрет В. Єрмілова. 1962. 

359. Л. Третьякова. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

360. П.Пікассо. Гітара. 1913. 

361. В. Єрмілов. 1913-1914. Світлина. Архів Д. Горбачова. 

362. В.Єрмілов. Мандоліна. 1918. Пол., олія. 80, 5 х 53.Колекція К.Григоришина. 

363. В. Єрмілов на Всеукраїнській виставці АРМУ. 1927. 

364. Л. Третьякова. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

365. В. Єрмілов. 1913-1914. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

366. В. Єрмілов і Л. Третьякова. 1913.  Світлина. ЦДАМЛМУ. 

367. В. Єрмілов. Москва. Бульвар. 1912. Папір на картоні. Офорт, потрійна голка. 

19 х 20,2. ХХМ.  

368. В. Єрмілов. Голова суму. 1913. Папір на картоні. Офорт. 14,5 х 14,5. ХХМ. 

369. Л.Третьякова. 1913. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

370. В. Єрмілов. Проект пам’ятника-музея П.Пікассо. 1967. 

371. В.Єрмілов. Колаж. з фотопортретом П.Пікассо. 1966. 

372. В. Єрмілов. Ескіз обкладинки журналу «Пути творчества». 1919. ХХМ. 

373. В. Єрмілов. Стінний розпис Центрального гарнізонного червоноармійського 

клубу (Харків). 1920. Світлина. Архів Д.Горбачова. 

374. В. Єрмілов. Креслення з рукопису лекцій В. Єрмілова «До офорта й гравюри». 

ЦДАМЛМУ. 

375. Зал В. Єрмілова на Всеукраїнській виставці АРМУ. Харків. 1927. 

376. Фото із Всеукраїнської виставки АРМУ. 1927. Світлина. ЦДАМЛМУ. 
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377. Реконструкція експозиції В. Єрмілова на Всеукраїнській виставці АРМУ 

(1927) у Харкові. 

378. Єрмілов біля своїх робіт. 1927. Світлина. Архів Д. Горбачова. 

379. В. Єрмілов. Афіша до вистави «Газ». 1923. Архів Д. Горбачова. 

380. В. Єрмілов. Ескіз плакату. 1921. 

381.  В. Єрмілов. Обкладинка книги Гро Вакара «Поїзди підуть на Париж». 1932.  

382. В. Єрмілов. Обкладинка книги М. Трублаїні «До Арктики через тропіки». 

1932. 

383. В. Єрмілов. Сторінки альбомів для Міжнародної виставки «Преса» у Кельні. 

«Вогнища соціялістичного сільського господарства», «Сільськогосподарська 

кооперація», «Колективізація», «Державний драматичний театр ім. І. Франка». 

384. В. Єрмілов. Оформлення сторінки альбому «Вогнища соціялістичного 

сільського господарства»  для Міжнародної виставки «Преса» у Кельні. 1928. 

385. В. Єрмілов. Оформлення сторінки альбому «Вогнища соціялістичного 

сільського господарства»  для Міжнародної виставки «Преса» у Кельні. 1928. 

386. О. Хвостенко-Хвостов і В. Єрмілов у Харківському Художньому інституті. 

Кін. 1920-х. Світлина. 

387. В. Єрмілов. Автопортрет-шарж. Світлина.Архів Д. Горбачова. 

388. В. Єрмілов у себе вдома. Кін. 1920-х. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

389. Є. Агафонов. Портрет О. Почтенного. До 1911. Папір, олів., сангіна. 20 х 21. 

ЦДАМЛМУ. 

390. В.Єрмілов. Портрет О.Почтенного. 1923. Дерево мідь, насипка. Рельєф. 53 х 

41. Колекція К.Григоришина (Москва). 

391. В. Єрмілов. Портрет О. Почтенного в експозиції ретроспективної виставки В. 

Єрмілова у Києві. 

392. В. Єрмілов. Вікно (рельєф). 1922. Дерево, залізо, олія. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

393. В. Єрмілов. Тарілка, хліб, ніж, сірники. 1921. Гіпс, дерево, метал. Колекція 

К.Григоришина (Москва). 

394. П.Пікассо. Натюрморт із плетеним стільцем. 1912. Пол, олія. 29 х 37. Музей 

Пікассо. Париж. 
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395. В. Єрмілов. Хліб, тарілка, ніж. 1915. Фанера, олія. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

396. Ханс ван Сант. Сніданок. I пол. ХVII ст. Дерево, олія. 45 х 61,5. ХХМ. 

397. В. Єрмілов. Ескіз оформлення цигаркової коробки «Українка». 1922. Папір, на 

картоні, гуаш. 9 х 8,5. ХХМ. 

398. В. Єрмілов. Ескіз оформлення коробки цигарок «РСФСР – УРСР». 1920-ті. 

Папір, на картоні, гуаш, бронзова фарба. 9, 1 х 9, 1.НХМУ. 

399. В. Єрмілов. Гітара. 1919. Пол., олія. Колекція К.Григоришина (Москва). 

400. Рельєф В. Єрмілова «Гітара» (1924) в експозиції виставки 2012 р. (Москва). 

401. В. Єрмілов. Вікно Rossia (рельєф). 1920-ті. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

402. В. Єрмілов. Розпис в його будинку-майстерні. 1921. Світлина. Колекція 

Д.Горбачова. 

403. В. Єрмілов. Розпис в його будинку-майстерні. 1921. Світлина. 

404. В. Єрмілов. На пляжі. Ранок (рельєф). 1935. Дерево, олія, насипка (пісок), 

фотознімок, колаж. 55 х 60,5. Збірка К. Григоришина (Москва). 

405. В. Єрмілов в Одесі. 1935 (?).Світлина. ЦДАМЛМУ. 

406. Ю. Олеша (ліворуч). 1935. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

407. О. Суок і С. Суок у гамаку. 1935. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

408.  Ю. Олеша, О. Суок, С. Суок на даху будинку. 1935. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

409. В. Єрмілов. Ескізи костюмів до драми Л.Українки «Лісова пісня». 1929. Папір 

на картоні, акварель.  

410. В. Єрмілов. Ескіз декорації до І дії драми Л.Українки «Лісова пісня». 1929. 

Папір на картоні, акварель, 35 х 60 см. ХХМ  

411. Ангел з лівої частини «Євхаристії» (фрагмент мозаїки з Київського 

Михайлівського Золотоверхого монастиря).  

412. Б.Косарев. Олександр Довженко на зйомках «Землі». Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

413. О.Довженко і Ю.Сонцева на Харківському вокзалі під час «Тижня кіно». 1930. 

Кадр із кінохроніки.  ЦДАКФФД (Київ). 

414. Емблема ВУФКУ за ескізом О.Довженка. 

415. О.Довженко. Обкладинка журналу «Всесвіт». 1925. № 2. 
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416. Інтер’єр Будинку ім. Блакитного. Харків. 1920-ті. 

417. Інтер’єр Будинку ім. Блакитного. Харків. 1920-ті. 

418. Кіногрупа О. Довженка на зйомках «Землі» у Яреськах (1929). О.Довженко, 

фотограф Айзенберг, ст. асистент режисера Л.Бодик, Б.Косарев, Ю. Солнцева, С. 

Свашенко, асистент Хмурий (згідно з написом на звороті фотокартки, зробленим 

рукою Косарева). Світлина. ЦДАМЛМУ. 

419. Посвідчення Бориса Косарева як співробітника Київської кінофабрики на 

посаді асистента кінооператора. Архів Н.Б. Косаревої. 

420. Б.Косарев. Олександр Довженко з кінооператорською групою на зйомках 

«Землі». Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

421. Фрагмент вистави «Хубеане» в декораціях Б.Косарева. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

422. Обкладинка часопису «Кіно», № 23-24, 1929. 

423. Б.Косарев. Фільмування сцени зі Степаном Шкуратом. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

424. Б.Косарев. О. Довженко разом із В.Хмурим. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

425. Б.Косарев. О. Довженко режисує сцену. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

426. Б.Косарев. О. Довженко за фільмуванням «Землі». Світлина. 

427. Кадри із кінострічки О. Довженка / Д. Демуцького «Земля». Актори масовки. 

428. М. Синякова. Коханці. 1920. 35 х 22. Папір, акварель. Приватна колекція. 

429. Б. Косарев. Пара. 1920. Торшон, акварель. 29 х 32. Архів Н.Б.Косаревої. 

430. Кадр із фільму «Земля» О. Довженка / Д. Демуцького.  

431. Б.Косарев. О.Довженко за режисуванням «Землі». Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

432. Кадри із кінострічки О. Довженка / Данила Демуцького «Земля». 

433. Б.Косарев. Робочі моменти зйомки «Землі». Олександр Довженко режисує 

сцену промови Опанаса Трубенка з Петром Масохою. Київська кінофабрика. 1929. 

Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 
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434. Б.Косарев. Данило Демуцький, асистент Василь Хмурий, Олександр Довженко 

знімають Степана Шкурата в ролі Панаса Трубенка. Київська кінофабрика. 

Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

435. Б.Косарев. Юлія Солнцева разом зі Степаном Шкуратом тягне кіновізка «на 

дутиках», на якому стоїть Олександр Довженко, за вибудовуванням кадру. Світлина. 

Архів Н.Б. Косаревої. 

436. Б.Косарев. Олександр Довженко з Данилом Демуцьким. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

437. О. Екстер. Ескіз костюма вакханки до вистави «Фаміра Кіфаред» за п’єсою І.  

Анненського. 1916. Карт., гуаш.45 х 36, 5. ДМТМКУ. 

438. Кадр із фільму «Земля» Олександра Довженка / Данила Демуцького.  

439. Л. Бакст. Ескіз костюму до балету М. Черепніна «Нарцис». 1911. Пап., 

акварель. 

440. Борис Косарев. «Жнива». 1919. Пап., акварель. 22 х 10.  Архів Н.Б. Косаревої. 

441. Б.Косарев. Кінознімальна група «Землі». На першому плані – Данило 

Демуцький з асистентом Василем Хмурим. За ними – фотограф Айзенберг, Михайль 

Семенко. 1929. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

442. Б.Косарев. Микола Красенко (спиною), праворуч від нього Степан Шкурат, 

Петро Масоха, Данило Демуцький, Олександр Довженко. Штатив камери правою 

рукою тримає Василь Хмурий (його постать розмита, ймовірно, через рух). На 

дальньому плані – Айзенберг, Михайль Семенко, Юлія Солнцева. Ліворуч видно 

тінь Бориса Косарева, який фотографує кіногрупу. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

443. Б.Косарев. Михайль Семенко та Юлія Солнцева. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

444. Б.Косарев. Декоративне вирішення сцени вистави «Коммольці» (макет) за 

п’єсою Л. Первомайського. 1930. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

445. Б.Косарев. Вистава «Аул Гідже». «Мистецька трибуна», 1930, № 6. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

446. Б.Косарев. Олександр Довженко. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 
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447. Б.Косарев. Олександр Довженко режисує «танок Хоми» з   Петром Масохою. 

Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

448. Б.Косарев. Фільмування сцени «У церкві». Павільон Київської кінофабрики. 

1929. Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

449. Б.Косарев. Зйомка сцени «У церкві». Павільон Київської кінофабрики. 

Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

450. Б.Косарев. Режисування Олександром Довженком сцени «У церкві» 

(павільйон Київської кінофабрики). Світлина. Архів Н.Б. Косаревої. 

451. Б.Косарев. Із серії «Сорочинський ярмарок». 1929. Світлина. Архів Н.Б. 

Косаревої. 

452. Б.Косарев. Із серії «Сорочинський ярмарок». 1929. Світлина. Архів Н.Б. 

Косаревої. 

453. В.Кричевський. Оформлення часопису «Літературний ярмарок». 1929. 

Травень. 

454. Шарж на Петра Чардиніна («Кіно»,1929, № 16). 

455. Б.Косарев. Із серії «Сорочинський ярмарок». 1929. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

456. Б.Косарев. Із серії «Сорочинський ярмарок». 1929. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

457. Б.Косарев. Із серії «Сорочинський ярмарок». 1929. Світлина. Архів 

Н.Б. Косаревої. 

458. М.Бойчук. Портрет Василя Седляра. 1927. Пап., акварель. 

459. А.Іванова. Жіночий портрет у профіль. 1920-ті. 

460. В.Седляр. Портрет Оксани Павленко. 1927. Пол., олія. НХМУ. 

461. А.Комашка. Портрет будівника-монтажника ХТЗ.1931. Пап., сангіна, кол. 

олів., акварель, лак. ЦДАМЛМУ. 

462. О. Довженко. Портрет В. Поліщука.  1924 // Гарт.  Вип. І. – 1924. 

463. М. Шаронов. Жіночий портрет. 1927. 

464. В.Єрмілов. Автопортрет (Рельєф). 1924. Місцезнаходження невідоме 



633 

 

465. М. Жук. Портрет Миколи Хвильового. 1925. Пап., змішана техніка. 53 × 42.5. 

Приват. зб. (Київ) 

466. О. Довженко. Портрет В.Еллан-Блакитного.1926// «Кіно». – 1926. – №2-3. 

467. А. Петрицький. Світлина. 

468. А.Петрицький у майстерні. 1920-ті рр. Світлина. 

469. А.Петрицький у майстерні. 1920-ті рр. Світлина. 

470. А.Петрицький. Ескіз костюма Тараса Бульби до опери М.Лисенка «Тарас 

Бульба». 1920-1921. Папір, акварель,гуаш, бронзова фарба. 64 х 48. МТМКУ.  

471. Портрет Данили Єфремова. 1752. НХМУ. 

472. А.Петрицький. Ескіз костюма Ігора до опери «Князь Ігор». 1926. Пап., 

акварель. Із кн.: Анатоль Петрицький. Театральні строї. Харків: ДВУ, 1929. 

473. А.Петрицький. Ескіз костюма шляхтянки до опери М.Лисенка «Тарас Бульба». 

1921. Папір, акварель, гуаш, бронзова фарба. 64 х47, 5. МТМКУ. 

474. А.Петрицький. Ескіз костюма Черевика до опери «Сорочинський ярмарок». 

1925. Пап., акварель, гуаш. 65 х 50. МТМКУ 

475. А.Петрицький. Ескіз костюма (Бурсак-Смерть) до комедії О.Вишні / М.Гоголя 

«Вій».1924. Пап., акварель, гуаш, аплікація. МТМКУ (Київ). 

476. А.Петрицький. Ескіз костюма Цигана до опери «Сорочинський ярмарок». 

1925. Папір, акварель, гуаш, аплікація. 53 х 35, 5.  МТМКУ. 

477. А.Петрицький. Ескіз костюма Кума до опери «Сорочинський ярмарок». 1925. 

Пап., акварель, гуаш. 65 х 75. Із кн.:  Анатоль Петрицький. Театральні строї. 

478. А.Петрицький. Ескіз костюма Кума. до опери «Сорочинський ярсмарок».1925. 

Фрагмент.  

479. А.Петрицький. Ескіз костюма Хіврі до опери «Сорочинський ярмарок». 1925. 

Пап., акварель, гуаш. 65 х 75. Із кн.:  Анатоль Петрицький. Театральні строї. 

480. А. Петрицький. Ескіз оформлення запони до опери «Сорочинський ярмарок». 

1925 (відтворення на сорочці до журналу «Літературний ярмарок», 1929) 

481. А.Петрицький. Ескіз костюма Хіврі до опери «Сорочинський ярмарок». 1925. 

Фрагмент.  
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482. А.Петрицький. Ескіз костюма Медори до балету «Корсар». 1925. Папір, 

акварель, колаж. 50 х 32. Власність А. А. Петрицького (Москва). 

483. А.Петрицький. Ескіз костюма Кулі до балету «Червоний мак». 1927. Пап., 

акварель. МТМКУ (Київ). 

484. А.Петрицький. Ескіз костюма Кулі до балету «Червоний мак». 1927. Пап., 

акварель. 56 х 72, 5. Із кн.: Анатоль Петрицький. Театральні строї. 

485. А.Петрицький. Портрет М.Доленга. 1929. Пап., акварель. 59 х 45, 5. НХМУ 

(Київ). 

486. А.Петрицький. Портрет П.Панча. 1929. Пап., акварель. Оригінал втрачено. 

487. А. Петрицький. Портрет Я. Савченка. 1929. Папір, акварель. 61,5 х 47, 5. 

НХМУ 

488. А.Дюрер. Меланхолія. 1514. 

489. А.Петрицький. Портрет І.Падалки. 1929. Пап., акварель. Оригінал втрачено. 

490. А. Петрицький. Портрет В.Варецької. 1929. Папір, акварель. 59. 5 х 44, 5. 

ЦДАМЛМУ. 

491. А.Петрицький. Портрет М.Крушельницького. 1929-1931. Пап., графітний 

олів., акварель. 49 х 43, 5 см. НХМУ. 

492. А.Петрицький. Портрет І.Паторжинського. Кін.1920-х. Пап., акварель.65 х 45. 

МТМКУ. 

493. А.Петрицький. Портрет М.Вериківського. 1930. Пап., акварель. Оригінал 

втрачено. 

494. А.Петрицький. Портрет Б.Ердмана. Кін. 1920- поч. 1930-х. Полотно, олія. 

Оригінал втрачено. 

495. А.Петрицький. Портрет С.Бутовського. 1929. Пап., акварель. 60 х 47, 5. 

НХМУ. 

496. А.Петрицький. Портрет В.Фурера. 1928. Полотно, олія. Оригінал втрачено. 

497. А.Петрицький. Портрет В.Василька. 1931. Пап., акварель. 

498. А.Петрицький. Портрет І.Дніпровського. 1929. Пап., туш, перо. НХМУ. 

499. А.Петрицький. Портрет М.Терещенка. 1929. Пап., акварель. Оригінал 

втрачено. 
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500. А.Петрицький. Портрет Г.Юри. 1926. Колаж. Папір, туш, колаж. 50, 5 х 34. 

МТМКУ. 

501. А.Петрицький. Портрет Л.Гаккебуш. Поч. 1930-х. Папір, акварель. 70 х 55. 

МТМКУ 

502. А.Петрицький. Портрет М.Йогансена. 1929. Пап., акварель, олів. Оригінал 

втрачено. 

503. А.Петрицький. Портрет І.Сенченка. 1929. Пап., акварель. 60 х 49. НХМУ. 

504. А.Петрицький. Портрет П.Козицького. 1931. Пап., акварель, туш. 67 х 54,5. 

НХМУ. 

505. А.Петрицький. Портрет. Й.Гірняка. 1928. Полотно, олія. Оригінал втрачено. 

506. А.Петрицький. Портрет Л.Первомайського. 1931. Пол., олія. Оригінал 

втрачено. 

507. А.Петрицький. Портрет К.Кошевского (Людина з газетою). 1928. Полотно, 

олія. Оригінал втрачено. 

508. А.Петрицький. Портрет М.Хвильового. 1931. Полотно, олія. Оригінал 

втрачено. 

509. А.Петрицький. Портрет Ю.Смолича. 1931. Пап., акварель, гуаш. 64 х 50,5. 

НХМУ.  

510. А.Петрицький. Портрет Я.Руденського. 1929. Полотно, олія. Оригінал 

втрачено. 

511. А.Петрицький. Портрет Л.Курбаса. 1929. Пап., акварель. Оригінал втрачено. 

512. А.Петрицький. Портрет Ю.Яновського. 1929. Пап., акварель. Оригінал 

втрачено. 

513. А.Петрицький. Оформлення книги М.Семенка «Бльок Notes». 

514. Л.Петрицька. Світлина. 1920-ті рр. ЦДАМЛМУ. 

515. А.Петрицький. Біля столу. 1926. Полотно, олія. 124 х 96 см. НХМУ 

516. А.Петрицький. Портрет М.Семенка. 1929. Пап., акварель. НХМУ. 

517. Виставка А.Петрицького. 1968. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

518. Виставка А.Петрицького. 1968. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

519. Д. Демуцький. Етюд «Експресія». 1924. Світлина. 
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520. Д.Сотник. Обкладинка книжки О.Полторацького й Д.Сотника «Герой нашого 

часу». 1929. 

521. Харків. Площа Дзержинського. Поч. 1930-х. Світлина. 

522. М. Болотов. Натюрморт.1920-ті. Світлина. 

523. Сотник. Будинок Держпрому вночі. 1928. Світлина. 

524. Д.Сотник. Будинок Держпрому вночі. 1928. Світлина. 

525. М. Болотов. Портрет дружини. 1920-ті. Світлина. 

526. Д. Сотник. Мурманськ. 60-тонний кран. 1928. Світлина. 

527. Л. Френкель. Перекидний міст. Харків. 1928. Світлина. 

528. Л.Френкель. Перекидний міст. Харків. 1928. Світлина. 

529. Д. Сотник. Ленінград. Міст через р. Неву.1928.Світлина. 

530. В. Шкорбатов. Фотограма.1929. Світлина. 

531. В. Шкорбатов. Фотограма. 1929. Світлина. 

532. Д.Сотник. Фотоілюстрація («Герой нашого часу»). 1929. 

533. Д.Сотник. Фотограма-ілюстрація до книжки О.Полторацького й Д.Сотника 

«Герой нашого часу». 1929. 

534. О. Полторацький і Д.Сотник. Фотоілюстрація («Герой нашого часу»). 1929. 

535. Д. Сотник. «10 років Влади Рад» 1927. Світлина. 

536. Д.Сотник. Фотограма-ілюстрація до книжки О.Полторацького й Д.Сотника 

«Герой нашого часу». 1929. 

537. Д. Сотник. Обкладинка книжки О. Полторацького й Д.Сотника «Герой нашого  

часу». 1929. 

538. М. Болотов. Аксолотль. 1920-ті. Світлина. 

539. Є. Деслав. Кадри з фільму «Електрична ніч». Автогенна зварка рейок. 

540. М.Петров. Жіночий портрет. 1908. Світлина. 

541. Д.Гай. Керівник танців Пролеткульту. 1920-ті. Світлина. Архів О.Я. Усикова. 

542. Л.Скрипник. Жіночий портрет. 1927. Світлина. 

543. Д.Гай. Автопортрет. Кін. 1920-х. Світлина. Архів О.Я. Усикова. 

544. Д.Сотник. Портрет критика В.Коряка. 1929. Світлина 

545. Д.Сотник. Портрет Т. Рабічева. 1929. Світлина. 
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546. Д.Сотник. Портрет письменника І.Микитенка. 1929. Світлина. 

547. Д.Демуцький. Фотозйомки до фільму О.Довженка «Земля».1929. Світлина. 

548. Б.Косарев. З фотосерії «Сорочинський ярмарок». 1929. Світлина. 

549. В.Єрмілов. Обкладинка (фотоколаж) книжки М.Трублаїні «До Арктики через 

тропіки». ЦДАМЛМУ. 

550. Невідомий автор. Ранок на площі Дзержинського. Поч. 1930-х. Світлина. 

551. Будинок ВУЦВК (кол. Будинок дворянського зібрання у Харкові). 

552. Палац піонерів і жовтенят. Архітектурний проект А. Линецького. 

553. В.Єрмілов у читальному залі Харківського Палацу піонерів і жовтенят. 1937. 

Світлина. ЦДАМЛМУ. 

554. Палац піонерів і жовтенят. Кімната відпочинку. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

555. В. Єрмілов. Палац піонерів і жовтенят. Проект оформлення інтер'єру. Стіна з 

розписом у кімнаті відпочинку (з каміном). 1934-1935. Папір, графітний і 

кольоровий олівці, гуаш. 64,5 х 95. Збірка К. Григоришина (Москва). 

556. В. Єрмілов. Палац піонерів і жовтенят. Проект оформлення інтер'єру. Стіна з 

розписом у кімнаті відпочинку. 1934-1935. Папір, графітний олівець, гуаш. 64,5 х 

95,6. Збірка К.Григоришина (Москва). 

557. Дан Сотник. «10 років Жовтня». 1927. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

558. Палац піонерів і жовтенят. Інтер’єр. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

559. Палац піонерів і жовтенят. Лабораторія Трамвайного тресту. Світлина. 

ЦДАМЛМУ. 

560. Палац піонерів і жовтенят. Лабораторія іграшки. Світлина. 

561. Інтер’єр вестибюлю Палацу піонерів і жовтенят (напівциліндричні крісла). 

Світлина. ЦДАМЛМУ. 

562. Транспортна лабораторія у Палаці піонерів і жовтенят. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

563. Палац піонерів і жовтенят. Лабораторія Трамвайного тресту. Світлина. 

ЦДАМЛМУ. 

564. Палац піонерів і жовтенят. Лабораторія Залізничного тресту. Світлина. 

ЦДАМЛМУ. 
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565. В. Єрмілов у Палаці піонерів і жовтенят. 1937. Знімок у дзеркальній сфері. 

Світлина. 

566. Георг Мухе. Знімок у дзеркальній сфері. 

567. Лабораторія Транспортного тресту. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

568. Лабораторія Транспортного тресту. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

569. В. Єрмілов. Палац піонерів і жовтенят. Ескіз оформлення інтер’єру. 1934-1935. 

Пап., графітний олівець, гуаш. 30, 5 х 49, 5. Колекція К.Григоришина (Москва). 

570. В. Єрмілов. Палац піонерів і жовтенят. Проект оформлення лабораторії 

транспортного Тресту. 1934-1935. 1934-1935. Папір, гуаш. 64 х 54,5. Збірка К. 

Григоришина (Москва). 

571. О. Довгаль. Театр імені Т. Г. Шевченка. 1936. Пап., автолітогр. 29 х 42, 5. 

ХХМ. 

572. В. Єрмілов, О.Хвостенко-Хвостов, І. Падалка. 1932. Світлина. 

573. Д. Гай. Фрагмент скульптури М.Лисенка «Китай бореться». Харків. 1931. 

Світлина. Архів О.Я. Усикова. 

574. А. Петрицький. Харків уночі.1934. Пол., олія. 70, 5 х 73. НХМУ. 

575. І.Іванов. Тюрма. Триптих (фрагмент). 1922. Папір, акв., гуаш.  18, 2 х 26, 2. 

ХХМ 

576. Д. Гай. Художник-баталіст М.Самокиш у своїй майстерні. 1936. Світлина. 

Архів О.Я. Усикова 

577. М. Зубар (майстерня В.Єрмілова). Учбове завдання на розпредмечування 

натюрморту. 1923–1924. Пап., гуаш. Колекція Л.Д.Соколюк. 

578. М. Зубар (майстерня В.Єрмілова). Учбове завдання на виявлення симетрії в 

композиції. 1923. Лінорит. Колекція Л.Д.Соколюк. 

579. М. Зубар. Міський пейзаж. 1923–1924. Лінорит. 13, 1 х 17, 8. ХХМ. 

580. А. Петрицький. Парк у Харкові. 1935. Пол., олія. 130 х 130. НХМУ.. 

581. С.Йоффе. У тирі. 1932. Пол., олія. ХХМ. 

582. І. Шульга. Вокзал Південних залізниць. Харків.1933. Пол., олія. 200 х 150. 

НХМУ. 

583. І. Шульга. Держпром. 1933. Картон, олія. 18 х 25 , 5. ХХМ.. 
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584. І. Шульга. Поштамт. 1933.Картон, олія. 18 х 25 , 5. ХХМ. 

585. І. Шульга. Готель «Червоний». 1933. Картон, олія. 18 х 25 , 5. ХХМ. 

586. О. Довгаль. Площа Ф.Е. Дзержинського. З серії «Соціалістичний Харків». 

1936. Пап, автолітогр. ХХМ. 

587. О. Довгаль. Площа Ф.Е. Дзержинського. З серії «Соціалістичний Харків». 

1936. Пап, автолітогр. 29 х 42, 5. ХХМ. 

588. Д. Гай. Вечір. Узимку (вул. Чайковська о дванадцятій ночі). 1948. Світлина. 

Архів О.Я. Усикова. 

589. Килим «Сталін». Виконали Т.Іванецька, Г.Буряк, П.Іванець – за ескізом худ. 

В.Седляра. 1936. 

590. Килим «Ленін». Виконали Н.Вовк, М.Щур, Г.Сависько – за ескізом худ. 

І. Падалки. 1936. 

591. Килим «Отара». Виконали В. Блоха, М.Шебиченко, М.Харченко – за ескізом 

худ. М.Міщенка. 1936. 

592. Д. Гай. Портрет Л.Ландау. 1930-ті. Світлина. Архів О.Я. Усикова. 

593. Д.Гай. Замальовка з альбому. 1930-ті. Пап., туш. Архів О.Я. Усикова. 

594. Д.Гай. Замальовка з альбому. 1930-ті. Пап., туш. Архів О.Я. Усикова. 

595. Д.Гай. Замальовка з альбому. 1930-ті. Пап., туш. Архів О.Я. Усикова. 

596. Д.Гай. Замальовка з альбому. 1930-ті. Пап., туш. Архів О.Я. Усикова. 

597. Д.Гай. Замальовка з альбому. 1930-ті. Пап., туш. Архів О.Я. Усикова. 

598. І.Шульга. Г. І. Петровський у колгоспників. 1931. Пол., олія. 119, 5 х 159. 

ХХМ. 

599. Д. Гай. Пам’ятник Т.Шевченка у Харкові. 1935. Світлина. Архів О.Я.Усикова. 

600. Д. Гай. За хвилину до відкриття пам’ятника Т.Шевченка. Харків. 24 березня 

1935. Світлина. Архів О.Я. Усикова. 

601. С. Луньов. «Подвір’я і дахи», з серії «Харківські мотиви», 1960-ті. Пап., акв. 

Власність сім’ї автора (Харків). 

602. С. Луньов. «Подвір’я і дахи», з серії «Харківські мотиви», 1960-ті. Пап., акв. 

Власність сім’ї автора (Харків). 

603. Г.Бондаренко. Харківські мотиви, 1960-ті. Пап., автолітогр. ХХМ. 
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604. Д. Гай, О. Усиков, В. Єрмілов на відкритті виставки художника. 1962. 

Світлина. ЦДАМЛМУ. 

605. Фотохроніка відкриття персональної виставки В.Єрмілова. 1962. 1-й ряд: І. 

Карась, Л. Твердянська, В. Єрмілов, В. Сизіков, 2-й ряд: С. Луньов, В.Савенков. 

ЦДАМЛМУ. 

606. Фотохроніка відкриття персональної виставки В.Єрмілова. 1962. 1-й ряд: І. 

Карась, Л. Твердянська, В. Єрмілов, В. Сизіков, 2-й ряд: С. Луньов, В.Савенков. 

ЦДАМЛМУ 

607. В. Єрмілов. Афіша персональної виставки. 1962. ЦДАМЛМУ. 

608. В. Єрмілов. Марка Харківського обласного товариства художників. Кін.1950 - 

поч. 1960-х (?). Пап., туш. ЦДАМЛМУ. 

609. В. Єрмілов. Марка Харківського інституту фізики. Кін.1950 – поч. 1960-х (?). 

Пап., туш. ЦДАМЛМУ. 

610. Д. Гай. Фотопортрет Василя Єрмілова. 1962. Архів О.Я. Усикова. 

611. Г.Бондаренко перерізає стрічку    виставки, праворуч від нього – В. Єрмілов. 

Світлина. 

612. Персональна виставка В. Єрмілова в будинку Харківського обласного 

товариства художників. 1962. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

613. Фотохроніка відкриття персональної виставки В. Єрмілова. 1962. 1) 1-й ряд 

зліва направо: І. Єрмілова, невідома, В. Побєдін, невідомий, В. Єрмілов, І. Карась. 2-

й ряд: В. Савенков, М. Овсянкін (?). Світлина. ЦДАМЛМУ. 

614. В.Єрмілов, Д.Гай, І.Єрмілова на відкритті персональної виставки В.Єрмілова. 

1962. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

615. В. Єрмілов. Макет «Монумента ленінської епохи» на виставці «Василь 

Єрмілов». 1961. Масштаб 1:100. Пофарбоване дерево.154 х 40, 5 х 31. Збірка К. 

Григоришина (Москва). 

616. В.Єрмілов. Макет «Монумента ленінської епохи» в його майстерні. 1960-ті. 

Світлина. 

617. В.Єрмілов. Ескіз «Монумента ленінської епохи». 1961. Папір, акварель, 

графітний олівець. 40,3 х 57. ЦДАМЛМУ. 
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618. В. Єрмілов. Титри до фільму «Майстер Василь Єрмілов». 1966-1967. Пап., 

накл. на картон, гуаш, колаж. 29, 7 х 40. НХМУ. 

619. Кадри із робочого матеріалу до фільму Д. Гай «Майстер Василь Єрмілов» з 

роботами художника. 1962-66. Архів О.Я. Усикова. 

620. В.Єрмілов. Проект шрифта. 1960-ті. Пап., туш. ЦДАМЛМУ. 

621. В.Єрмілов. Ескіз шрифта. 1960-ті. Пап., туш. ЦДАМЛМУ. 

622. В. Єрмілов. Титри до фільму «Майстер Василь Єрмілов». 1966-1967. Пап., 

накл. на картон, гуаш, колаж. 29, 7 х 40. НХМУ. 

623. В. Єрмілов. Афіша до персональної виставки. Пап. 31 х 46.1962. ЦДАМЛМУ. 

624. В. Єрмілов. Заставка до персональної виставки. 1962. Плакат до персональної 

виставки. 1962. Пап., накл. на фанеру, гуаш, фольга, золота фарба, колаж, трафарет. 

70, 5 х 100. Збірка Sepherot Foundation (Ліхтенштейн). 

625. В. Єрмілов. 22. 06.1941. Боярка (Війна). 1960-ті. Пап., накл. на фанеру, 

темпера. 72 х 55. Збірка Sepherot Foundation (Ліхтенштейн). 

626. В.Єрмілов. Оформлення стендів 8-го  шарикопідшипникового заводу в 

Харкові. 1964. ЦДАМЛМУ. 

627. В.Єрмілов. Оформлення стендів 8-го шарикопідшипникового заводу в 

Харкові. 1964. ЦДАМЛМУ. 

628. В.Єрмілов. Оформлення стендів 8-го шарикопідшипникового заводу в 

Харкові. 1964. ЦДАМЛМУ. 

629. В.Єрмілов. Оформлення стендів 8-го шарикопідшипникового заводу в 

Харкові. 1964. ЦДАМЛМУ. 

630. Вікно в майстерні В.Єрмілова (вул. Свердлова, 33). Світлина. 

631. Будинок з вікном майстерні В.Єрмілова (вул. Свердлова, 33). Світлина. 

632. В. Єрмілов у майстерні. Кін. 1960-х. Світлина. ЦДАМЛМУ. 

633. В. Єрмілов у себе вдома.Кін. 1920-х. Світлина. Колекція Д.О.Горбачова. 

634. Інтер’єр майстерні В. Єрмілова. 1970-ті. На поличці видно макет пам’ятника 

«Голові Земної кулі» В. Хлєбнікову (1965). Світлина. 

635. Піч  у майстерні, яку склали Б.Косарев і В.Єрмілов. Світлина. 

636. Б.Косарев. Ескіз декорації до вистави «Цвіркун на печі». 1920. Пап., акварель. 



642 

 

637. Майстерня Б.Косарева на вул.Свердлова, 33. Сучасний вигляд. Світлина. 

638. Майстерня Б.Косарева на вул.Свердлова, 33. Світлина Б.Косарева.  

639. Майстерня Б.Косарева на вул.Свердлова, 33. Сучасний вигляд. Світлина. 

640. В. Єрмілов. Ескіз пам’ятника «Голові Земної кулі» В. Хлєбнікову. 1965. Папір, 

акварель, олівець, білило. 43 х 32. Збірка К. Григоришина (Москва). 

641. В.Єрмілов. Макет пам’ятника «Голові Земної Кулі В.Хлєбникову» (варіант). 

1965. Гіпс. 

642. В.Єрмілов. Макет пам’ятника «Голові Земної Кулі В.Хлєбникову». 1965. 

Пофарбоване дерево. 58, 4 х 40, 6 х 40, 6. Мид Арт музей, коледж Амхерст. Амхерст, 

Массачусетс. 

643. Фрагмент майстерні С.Косенкова. Музей С.Косенкова, Бєлгород (ліворуч - 

станок із майстерні В.Єрмілова). 

644. Фрагмент майстерні С.Косенкова. Музей С.Косенкова, Бєлгород (меморіальна 

експозиція, присвячена В.Єрмілову). 

645. Фрагмент майстерні С.Косенкова. Музей С.Косенкова, Бєлгород (ліворуч – 

стіл з майстерні В.Єрмілова). 

646. Фрагмент майстерні С.Косенкова. Музей С.Косенкова, Бєлгород.      

647. С.Косенков. Натюрморт із соняшником. 1963. Карт., олія. 69, 5 х 49, 5. Музей 

С.Косенкова в Бєлгороді. 

648. В. Єрмілов. Заставка «Василь Єрмілов жде весну» з листа Д. Гордєєву від 10 

березня 1962. ЦДАМЛМУ. 

649. В. Савенков. Портрет Л. Троянської. 23.03. 1968. Папір, олівець. 57 х 35. Архів 

Л.Троянської. 

650. В. Савенков. Автопортрет. 23 березня 1968. Папір, олівець. 57 х 35. Архів 

Л.Троянської. 

651. В.Савенков. Автопортрет. 1963. Картон, монотіпія. 37 х 47. Архів 

Л.Троянської. 

652. В. Єрмілов на етюдах. 1965. Світлина. 

653. В. Єрмілов. 1960-ті. П’ятихатки. Пап., акварель. 39, 9 х 49, 6. ХХМ. 
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654. В. Єрмілов. Заставка листа до Л.Троянської від 1 листопада 1966. Архів 

Л.Троянської. 

655. В. Єрмілов. Композиція із присвятою «синові». Лист до Д. Гордєєва від 04.11. 

1961. 

656. В. Єрмілов. Обкладинка літографованої книги «Стихи Екатерины Неймаер». 

1920. Пап., кол.пап., колаж, пофарбована літографія. 23 х 17, 9. Архів О.Парніса. 

657. В. Єрмілов. Варіант обкладинки літографованої книги «Стихи Екатерины 

Неймаер». 1920. 

658. Д. Романюк. Навчальна робота. 1961 (позувала Л. Троянська). Папір, лінорит. 

54 х 25. Архів Л.Троянської. 

659. Л. Перевалів. Ілюстрація до роману Е.-М. Ремарка «Три товариші». 1961 

(позувала Л.Троянська). 49 х 35. Папір, автолітографія. Архів Л.Троянської. 

660. В. Єрмілов. Ескіз килима. Проект оформлення інтер’єру Палаца піонерів і 

жовтенят. 1934-1935 (фрагмент). 

661. В. Єрмілов. Ескіз розпису агітпоїзда «Червона Україна». 1920. Папір, 

акварель, графітний олівець. 26, 1 х 35, 4. Збірка К. Григоришина (Москва). 

662. В. Єрмілов. Вітальна листівка Д. Гай, О. Усикову. 1966. Архів О.Я. Усикова. 

663. В. Єрмілов. Ескіз титрів до документального фільму «Майстер Василь 

Єрмілов». 1966. Альбом з 11 аркушів.1962-1966. Обкладинка. Пап., накл. на картон, 

гуаш, колаж. 29, 7 х 40. НХМУ. 

664. В. Єрмілов. Ескіз стінного розпису холу будинку Харківського обласного 

товариства художників. 1961. Папір, акварель, гуаш. 36 х 27,5. Збірка К. 

Григоришина (Москва). 

665. Фотографія майстерні В. Єрмілова із квітковим натюрмортом на столі. 

666. В.Єрмілов. Натюрморт.1960-ті. Пап., накл. на картон, гуаш, графітний олівець. 

56 х 39, 5. Колекція К.Григоришина. 

667. Фотографія майстерні В. Єрмілова із квітковим натюрмортом на столі. 

668. Б.Косарев. Композиція. 1970-ті. Пап., кулькова ручка. Архів Н.Б.Косаревої. 

669. Б.Косарев. Композиція. 1970-ті. Пап., кулькова ручка. Архів Н.Б.Косаревої. 

670. В.Сидоренко. Цитохронізми. Пол., змішана техніка. 2002. 
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671. В.Норазян. Арка. 2000. Пол., олія. 43 x 30. Приватна колекція. 

672. Г. Тубалєв. Світлина. 1967. Світлина.Приватна збірка (Харків). 

673. Ю.Рупін «Старі бузки в тумані».1977. Світлина. Власність сім’ї автора. 

674. Є.Павлов. Контакти. 1984. Фотоколаж. Музей фотографії в Шауляї, Литва. 

675. В.Бахчанян. «Но Мопассан». 1984. Колаж (видання «7 Днів»). 

676. О.Супрун.Осінні дари. Фотоколаж. 1975. Приватна збірка (Харків). 

677. О. Мальований. Із серії «Червона медитація». 1988. Світлина. Колекція автора. 

678. В. Григоров. У парку. 1984. Пап., акварель. Колекція автора. 

679. Б. Михайлов. З «Блакитної серії».1993. Світлина. 

680. Б. Михайлов. З арткниги «В’язкость».1982. 

681. Б. Михайлов. З арткниги «Незакінчена дисертація», 1985. 

682. Б. Михайлов. З арткниги «Незакінчена дисертація», 1985. 

683. Є.Джолос-Соловйов. Розп’яття. 1989. Пол., олія. 88 х 98. 

684. В. В.Куликов. Плакат до виставки. 1965. Літографія. 86 х 60. 

685. В. Куликов. Петро Олексійович. Матильда. Пейзаж.1998. Пол., олія. 50 х 80. 

СХМ. 

686. В. Куликов. Республіка. 1997. Пол., олія. 57 х 86.  

687. В. Куликов. Портрет Степана Сапеляка. 2004. Пол., олія. 80 х 50. 

688. В. Гонтаров. Пейзаж з вороною. 1997. Пол., олія. 

689. В.Гонтаров. Бог. 1990-ті. Пол., олія. 

690. Виставка Є. Світличного «Неофіти» (куратор Т.Павлова). 1988. Світлина. 

691. Виставка В.Шапошникова «Великий Харківський поліптих» (куратор 

Т.Павлова). 1989. Світлина 

692. П.Маков. З серії «Сади». 2012. Пап., багатократне інтагліо, акрил, 59 x 159. 

693. А.Гладкий. Сосна на сонці. 1990. Пол., олія. 200 х 170. 

694. А.Гладкий. З портретної серії. 1989. Пол., олія. 140 х 115. 

695. О.Єсюнін. Ботанічний сад. 2000. Пап., олія.  

696. О.Єсюнін. Ботанічний сад. 2000. Пап., олія. 

697. О. Борисов.Майстерня Enter-Exit.1991-1992. Картон, акрил. 71,3 х 65. 

698. А.Гладкий. З портретної серії. 1989. Пол., олія. 140 х 115. 
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699. А.Пічахчи. Автопортрет. 1995. Мішана техніка. 100 х 70. 

700. Сидоренко. Амнезія. 2001. Пол., олія 170 x 150. 

701. В.Сидоренко. Амнезія. 2001. Пол., олія 170 x 150. 

702. Є.Павлов. З серії «Скрипка». 1972. Світлина.13 х 30. Центр сучасного 

мистецтва, Цинцинаті (США). 

703. О.Мальваний. Гравітація. 1975. Фотомонтаж. Російський музей образотворчих 

мистецтв ім. О.С.Пушкіна, Москва  

704. О.Мальований. «Ні», 1969.Фотомонтаж. 

705. Б.Михайлов. З серії «Накладання». 1965-1981.  Фотомонтаж. 

706. Б. Михайлов. З серії «Накладання». 1965-1981.  Фотомонтаж. 

707. Б.Михайлов. З серії «Накладання». 1965-1981.  Фотомонтаж. 

708. О.Супрун. Осінні дари.Фотоколаж.  

709. О.Супрун. Б/н. 1992. Фотоколаж. 

710. С.Солонський. З серії «Фрагменти». 1980-ті. Світлина. 

711. С.Солонський. Автопортрет. 1980-ті. Світлина. 

712. С.Солонський. Портрет В.Федорова. 1980-ті. Світлина. 

713. Колективний портрет групи «Держпром». 1987. 

714. С. Братков. Погані історії. 1998. Світлина. 

715. С. Братков. Арт об’єкт. «Ми всі пожираємо один одного». 1991. 

716. Є.Павлов. Портрет (Юрій Рупін). 1972. Фотомонтаж. 

717. Є.Павлов. З серії «Тотальна фотографія». 1971-1991. Мішана техніка. 

718. Є.Павлов, В.Шапошников. З серії «Друге небо». 1998-2002. Мішана техніка. 

240 х 300. 

719. А.Макієнко. Осінь довкола мого будинку. 1987. Світлина. 30 х 40. 

720. А.Макієнко. Осінь довкола мого будинку. 1987. Світлина. 30 х 40. 

721. А.Макієнко. Осінь довкола мого будинку. 1988. Пофарбована світлина. 30 х 

40. 

722. Р.Пятковка. Пологовий будинок. 1989. Пофарбована світлина. 

723. В.Кочетов. Б/н. 1980-ті. Пофарбована світлина. 20 х 30. 

724. І.Чурсін. Німбоманія. 1992. Світлина. 50 х 60. 
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