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Стрімке просування України до європейської людської єдності, що 

нині є основним політичним вектором нашої держави, формує нагальну 

потребу у вивченні процесів соціально-культурної сфери, притаманних  як 

європейським спільнотам, так і вітчизняним.  За таких умов особливого 

значення набуває ділянка мистецьких практик, які належать до сфери внеску 

України у скарбницю загальноєвропейських культурних цінностей.  

Взаємодія з іншими культурами як у давнину, так і у сьогоденні,  їхнє 

взаємопроникнення та взаємодоповнення є важливим аспектом  у  

соціальному, політичному та спільному творчому процесі. Дисертаційне 

дослідження  Павлової Тетяни Володимирівни «Авангард в образотворчому 

мистецтві Харкова ХХ століття» саме  представляє зазначену тему як 

комплексну наукову проблему, спрямовану на  виявлення  

загальноєвропейського контексту у художньому житті Харкова в ХХ ст.,  

у 20-30-х рр. столиці, а нині - одному із найзначніших міст Україні. 

Представлене дослідження охоплює процеси зародження, формування й 

становлення  харківського авангарду від витоків на межі ХІХ-ХХ ст.,  до 

сучасного стану як обʼєктивно важливої частини багатогранного, 

поліморфного, полістилістичного загально європейського явища  XX 

століття. У цьому полягає наукова новизна та актуальність 

представленої роботи. 

Aвтор ґрунтовно опрацьовує теоретичні засади даної проблеми із 

залученням широкого комплексу історичних, соціальних, 

мистецтвознавчих, психологічних, гендерних аспектів. Дисертанткою  

проведено аналіз рівня вивчення даної проблематики у працях 

мистецтвознавців, істориків й практиків образотворчої діяльності,  

викладено термінологічні дефініції провідних понять. Зокрема,  



проаналізовано поняття «авангард», у якому наголошено на його 

історичних, динамічних, еволюційних властивостях, з’ясовано 

відповідні змісти в умовах конкретної історичної  конфігурації. 

Відстежено та проаналізовано напрями  дискусій, які велися у певні 

історичні періоди з даного приводу. 

Розглядаючи авангард Харкова, Т.В.Павлова  показує  його 

масштабність, що виникла завдяки поєднанню різних образотворчо-

візуальних структур, форм, стилістичних течій, синхронних європейським 

художніх пошуків. У розв’язанні проблеми взаємодії мистецтв,   авторка 

звертається до історико-культурного, теоретичного та психологічного  

аспектів, наголошує на особливостях і визначальних рисах цього явища, по-

новому оцінює їх зв’язки із європейськими історичними тенденціями. 

Характерними у мистецькій культурі Харкова, доводить дисертантка, були 

взаємодії літератури і пластичних мистецтв, образотворчих та екранних 

практик, візуальної та театральної творчості, що позначилося на діяльності 

цілої плеяди художників, письменників, кінематографістів, фотографів у 

«теа-кіно-фото» виразі. Вивчаючи цей спільний для кола авторів мистецький 

феномен, дослідниця акцентує увагу  на психологічних засадах співіснування 

та, по суті, співдії літератури, кіно, фотографії, образотворчого мистецтва,  

через які  проявлялися, зокрема, особливі  властивості обдарування митців.  

Новим є також погляд авторки на творчу діяльність В.Єрмілова, Б.Косарева, 

Г.Бондаренка, Є.Джолос-Соловйова, П.Тайбера, В.Куликова, В.Гонтарова як  

митців  новаторського типу, котрі являють собою когорту лідерів та рушіїв 

художнього процесу. 

В цілому розвиток харківського авангарду Т.В.Павлова розглядає 

як у багатобарвності дієвих реалій й предметних реалізацій, так і під 

кутом теоретично-світоглядних положень. Висунуті у певні часи, ці 

аспекти художнього процесу переглянуті  Т.Павловою крізь призму 

сучасних наукових підходів до зазначеної проблематики, проте автор 

наголошує на обʼєктивно актуальних моментах зазначених теорій і у 



наш час. Реалізацію даного підходу автор здійснює у розробках, які були 

нею оприлюднені на наукових конференціях впродовж останніх десяти 

років.  

Зазначимо, що аналіз матеріалу зроблено на основі значної джерельної 

бази, до якої увійшли живописні та графічні, монументальні та станкові, 

жанрові та тематичні твори образотворчого мистецтва, театральні, 

кінематографічні,  літературні взірці, різноманітні зразки фотографії.   

Класифікацію жанрів, представлених у образотворчій практиці харківських 

митців, докторантка слушно виділяє як пейзаж, жанр, портрет, інтер’єр, 

тематичну картину, які впродовж ХХ ст. зазнали суттєвих змістовно-

формальних змін, і, відповідно,  розглядаються у притаманних кожному 

еволюційно-трансформаційних перетвореннях. 

У даній роботі, також, фактично вперше, здійснено системний аналіз 

зв’язків зображення та слова, зображення та візуалізації – на шляху до 

реалізації ідеї синтетичного твору як такого. Це є підставою для того, щоби 

вийти на новий рівень осмислення авангардного мистецтва і процесу його 

виникнення - формування - становлення. Авторка правомірно проголошує, 

що незважаючи на подекуди свідомий лаконізм, навіть «мінімалізм» твору, 

харківські митці були спроможні наситити  його масштабними, по суті 

всеохопними, ідеями, адже глибина змістовних побудувань багатьох із них  

базувалася на засвоєнні пластів світової культури минулого, переосмисленні  

сучасних їм  соціокультурних процесів та відчутті провідних тенденцій 

майбутнього, які вони, по суті, продукували у творах.  По суті, суміщення 

образності, в тому числі метафоричної, символічної, на рівні архетипів, й 

алегоріко-асоціативної класичного взірця образотворчого мистецтва, 

зумовило виникнення змістовно насиченого полісемічного, і водночас 

цілісного художнього твору, змістом якого стає «образ-концепт», який  

базується на полізмістовності тем та контекстів, сюжетів та станів, мотивів та 

елементів.  



Наголосимо, що система таких образів-концептів, збудована на 

мегаобразі міста, де смисловими центрами є творчій «ландшафт», 

цивілізаційний рівень соціуму (традиційний побут, історичний уклад,  

суспільно-громадська активність), екстра- та інтрасоматизми (ментальна 

виразність). Визначення дослідницею опорних понять такого рівня  

підсумовує результати проведеного дослідження.  

Разом з тим, варто зробити і деякі зауваження.  

А саме, щодо пропорційності викладення змісту розділів, зокрема, в 

авторефераті, де актуальність дослідження є дещо перевантаженою і 

деталізованою;  а у  деяких розділах – схематичною. Так, у четвертому 

розділі, де детально подано інформацію про кубофутуризм, тема кубізму має 

досить скромне місце і представлена слідом за кубофутуризмом, хоча  

історично вона передувала кубофутуризму.  

У тексті, який в цілому носить науковий характер і побудований за 

принциповим для докторського дослідження проблемно-полемічним 

принципом викладу,  подекуди трапляються русизми.  

Хотілося би також висловити побажання щодо продовження у 

подальшій науковій роботі розробки зазначеної проблематики у напрямку 

порівняльного аналізу відповідних процесів  в інших  великих містах 

України, які несуть функції регіональних центрів, наприклад, у Києві, Львові, 

Одесі. Такі розробки суттєво збагатили би та розширили сферу вивчення 

українського авангарду.   

Варто підкреслити, що зазначені зауваження, не є суттєвими щодо 

даного дослідження, адже не впливають на його наукову значність та 

актуальність.  

Матеріали та результати дослідження Т.В.Павлової можуть бути  

використані  для  підготовки наукових праць, підручників, посібників, а 

також для розробки спеціальних курсів у вищих навчальних закладах. 

Підсумовуючи зазначимо, що представлене до захисту дисертаційне 

дослідження «Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ століття» є 



актуальним відгуком на запит сьогодення. Воно спрямоване на суттєве 

доповнення  історії українського мистецтва,  розкриває його суть, 

уточнює етапи його розвитку, піднімає та систематизує значний пласт 

теоретичних питань. Варто підкреслити, що праця Т.Павлової 

ґрунтується на повноцінному науковому мистецтвознавчому аналізі.  

Відтак, проведене мистецтвознавче дослідження належить до 

оригінальних та новаційних теоретико-історичних праць. Структура 

дослідження - вступ, п’ять розділів, список літератури у кількості 637 

джерел, архівні матеріали у кількості 62 джерел, 5 додатків, в тому числі 

альбому ілюстрацій, що складається з 724 зразків, хронології 

мистецьких подій Харкова ХХ ст. дозволяє різнобічно і достатньо повно 

висвітлити всі означені завдання. Високий науково-методичний рівень 

дисертаційного дослідження, його теоретичні висновки, підтверджені 

ґрунтовним аналізом практичного досвіду майстрів Харкова ХХ ст. 

Зміст автореферату висвітлює виконання поставлених завдань, доводить 

відповідність об’єкту та предмету дослідження. За темою дисертації 

опубліковано  72 наукові публікації, з яких – 21 за кордоном, 24 – у 

фахових виданнях України, а також 6 монографій. Положення дисертації 

викладено у доповідях на 60 наукових конференціях. 

Дисертація Павлової Тетяни Володимирівни «Авангард в 

образотворчому мистецтві Харкова ХХ століття»  за рівнем теоретичної і 

практичної значущості відповідає вимогам ДАК України, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво. 
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