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Анотація. У статті досліджуються філософські засади україн-
ського аванґарду 1910-1930-х рр. на основі аналізу найрізноманітні-
ших зразків філософської рефлексії над мистецтвом цього періоду у 
спадщині мистецтвознавців, філософів, культурософів різних на-
прямків і шкіл; порушено питання теоретичного обґрунтування 
митцями власної філософської концепції творчості та суті мисте-
цтва, у трактатах, естетичних маніфестах різних течій, напрямків, 
у середовищі аванґарду початку ХХ ст. в Україні.

Ключові слова: український аванґард, філософські засади, концеп-
ція творчості, естетичні маніфести. 

Аванґард – явище вкрай складне та суперечливе щодо 
розуміння його ідейного та формального втілення, становить 
собою сукупність найбільш радикальних і новаторських рухів 
у художній культурі доби модернізму. Визначальною рисою 
аванґарду є принциповий розрив з художніми традиціями по-
передників, пошук нових форм вираження, ідея тотальності, 
розчинення мистецтва в житті, масовість, демократичність, 
відкритий соціальний статус. Особливістю аванґарду є існу-
вання у двох вимірах – візуальному та риторичному, де ваго-
ме місце посідають маніфести, декларації, статті та трактати. 
Манiфести прирiвнюються в аванґардi до сакрального й за-
конодавчого актів.

Аванґардні митці XX ст., окрім історії мистецтва, нерідко 
вивчають наукові теорії, створюють власні філософські та сві-
тоглядні концепції, висувають футуристичні прогнози, а потім 
тільки опредметнюють їх у традиційних мистецьких матеріалах 
та формах. Можна сказати, що в художній практиці аванґар-
дисти вирішували питання про завдання та природу мистецтва, 
виражальні засоби, психологічний вплив, виховання смаків, — 
усе, що стосується практики, а також теорії: сутність мисте-
цтва, втечу від реальності, створення світу ідей, пізнання ви-
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щих сутностей.
У теоретичних маніфестах містяться заклики до митців 

анулювати у собі потяг до предметності та почати створюва-
ти власні творчі системи, здатні вирішувати засобами обра-
зотворчості проблеми, які традиційно вважалися предметом 
філософії. Це питання пізнання світу (як ноуменального, так 
і феноменального), “речі в собі”, проблеми свободи, зокрема 
у творчості, співвідношення матеріального і духовного, раці-
онального та ірраціонального, пошуку істин, питання індиві-
дуалізму та багато інших, роботу над вирішенням яких бачи-
мо і в філософських трактатах художників-аванґардистів, і в 
практичних пошуках образотворення, а точніше – формотво-
рення. Cаме тому використання поняття “естетика аванґарду” 
значною мірою є неповним, оскільки проблеми, що їх зачіпали 
митці, не обмежувалися мистецькою практикою та рефлексією 
з приводу аванґардного мистецтва, а виходили далеко за їхні 
межі, теоретизуючи з основних питань філософії.

Те, що філософ припускає або інтелектуально конструює, 
художник переживає безпосередньо. У власному художньому 
досвіді фіксується перехід з реального в надреальний простір, 
а результати творчості завжди неповторні та не схожі ні на що 
досі існуюче у світі. Можна сказати, що мистецтво аванґарду 
невіддільне від філософії, на основі якої виникло; воно саме по 
собі є філософією. 

Через штучне придушення вітчизняного аванґарду в      
1930-х, аванґардизм, упритул до 1990-х, так і не мав логічного 
завершення. ХХ століття породжує все нові й нові модифіка-
ції аванґарду у вигляді різноманітних поставанґардистських і 
неоаванґардистських течій, що змушує шукати корені спорід-
неності явищ.

Мета статті — розкрити зміст феномену українського 
аванґарду початку ХХ ст. через аналіз філософських концеп-
цій та естетичних маніфестів, що допоможе також усвідомити 
його взаємозв’язок з соціокультурними процесами та образно-
естетичну специфіку. Розгляд явища у контексті змін соціаль-
ної реальності, історичному чи мистецтвознавчому не дозволяє 
вповні дійти до його розуміння. Аванґардизм, невичерпний і 
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незавершений у часі феномен, має основою спільні філософські 
засади, лише виходячи з них можна наблизитися до розуміння 
феномену українського аванґарду.

Дослідження аванґардизму в мистецтві ХХ ст. почалося, 
по суті, разом з його виникненням. Багато фундаторів худож-
нього аванґарду були одночасно його теоретиками. В. Кан-
дінський, К. Малевич, О. Родченко, С. Далі, А. Бретон,                             
І. Голль, Ф. Т. Марінетті, К. Едшмід, Р. Гюльзенбек, Г. Гессе, 
О. Богомазов, інші талановиті митці й теоретики. Серед осно-
вних ідей, що містяться в теоретичних працях аванґардистів, 
слід виділити наступні: ідея свободи вiд соцiальних умовнос-
тей, табу; нiцшеанська iдея про самоцiннiсть iндивiдуального 
психоемоцiйного переживання; концепція інтуїтивного типу 
сприйняття; безперервна духовна активнiсть, що плекає во-
льовий тип iндивiдуальностi; орієнтація на практичне застосу-
вання [1, 57-58].

Проте зміна естетичних принципів і мистецьких стереоти-
пів — не те, що передусім цікавило аванґардистів. Основною 
метою “передового мистецтва” була культурна перебудова сві-
ту на нових моральних началах. Усі найвизначніші представ-
ники аванґарду мріяли про вдосконалення людини через до-
лучення її до мистецтва, через дію мистецтва на неї [2, 119]. 
Аванґардна людина — та, що живе теперішнім і майбутнім, 
не озираючись, адже аванґард, уже за визначенням, крокує 
тільки вперед. Нова людина-глядач повинна сприймати тво-
ри за допомогою синтезу філософії, науки і мистецтва, шляхом 
синестезії Слова, Звуку, Кольору. Саме тому для адекватного 
сприйняття аванґарду необхідно ще вміти дешифрувати, впіз-
нати за його зовнішньою формою творчу концепцію, яка пере-
дусім і містить у собі естетичний зміст.

 Модель світлого майбутнього ґрунтувалась на утопічній 
надії впорядкувати, гармонізувати, перебудувати людську сві-
домість (а отже, і зовнішні умови життя) засобами аванґардної 
культури. Не криваві катаклізми, а переконлива сила мисте-
цтва повинна була звільнити людину з полону одноманітності, 
відкрити їй нові світи, привчити до образного, абстрактного, 
парадоксального мислення.
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Перед розглядом власне філософського світогляду аванґар-
дизму слід звернутися до його витоків і джерел. Отже, серед 
творчої інтелігенції ХІХ ст. були поширені декадентські настрої 
безнадійності, неприйняття життя, крайнього індивідуалізму. 
У сфері наукової думки непрямими передвісниками (і позитив-
ними, і негативними) аванґарду були головні досягнення прак-
тично в усіх сферах наукового знання, особливо в галузях ядер-
ної фізики, хімії, математики, психології та техніко-технологічні 
реалізації на їхній основі. У філософії — основні вчення пост-
класичної філософії від А. Шопенгауера й С. К’єркегора до 
Ф. Ніцше, А. Берґсона, М. Гайдеґґера. У психології-психіатрії 
— перш за все, фройдизм і психоаналіз. У гуманітарних на-
уках — відхід від європоцентризму (В. Воррінґер), інтер-
ес до східних культур, релігій, культів; виникнення теософії, 
антропософії, нових езотеричних вчень і, як реакція, спалах 
неохристиянських учень (неотомізм, неоправослав’я). Худож-
нє мислення як найчутливіший барометр духовно-культурних 
процесів мусило відреагувати на цей калейдоскоп новацій.

Вплив мистецтва на філософію є незаперечним, що спри-
яє філософському осмисленню самого мистецтва. Власне, яка 
природа зв’язку між філософією та мистецтвом? Дослідник 
української філософії В. Горський вважає, що за характером 
впливу на дійсність мистецтво є своєрідним посередником між 
дійсністю та філософією, а за відображенням об’єктивної ре-
альності філософія виступає ланкою, що опосередковує зв’язок 
між дійсністю і мистецтвом [3, 122].

Артур Шопенгауер висловив таку думку: “Яка філософія 
епохи, такий щоразу  і напрямок в інших науках, у мистецтвах і в 
житті. Не філософія визначається духом часу, а навпаки” [4, 33]. 

Якщо раніше місце мистецтва щодо філософії визначалося 
позаду чи в кращому випадку поруч з останньою, то наприкін-
ці ХІХ ст. пальма першості віддається саме мистецтву.

Ще Ф. Шеллінґ мріяв перетворити філософію на мисте-
цтво, щоби вона була вільною творчістю і будувала свої істини 
не на доказах, а на внутрішньому переконанні, інтуїції, почутті. 
Нова лінія в розумінні мистецтва починається від німецьких 
і французьких романтиків, а також С. К’єркеґора, Ф. Ніц-
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ше, В. Дильтея, А. Берґсона, а далі – М. Гайдеґґера, Ж.-П. 
Сартра, А. Камю, С. де Бовуар. Тепер мистецтво визнається 
вищою пізнавальною діяльністю.

Пошук індивідуальної свідомості в межах універсуму, збли-
ження філософії та мистецтва сигналізували про руйнацію 
жорстких доктрин. “Суб’єктивна онтологія” С. К’єркеґора 
відкривала шлях до самозаглиблення індивідуума (у першу 
чергу – художника) у ландшафт власної думки – утверджу-
валися цінності індивідуального буття.

Незаперечна революційність естетичних поглядів належить 
А. Шопенгауеру, мистецтво для якого є поборенням раціональ-
ності та синонімом істинного ставлення до світу: лише митець 
може виразити у своєму творі сутність ідеї, тільки художній 
твір здатний відповісти на запитання, що таке життя [5, 19]. 

Анрі Берґсон продовжив і поглиблив ірраціоналістську тра-
дицію А. Шопенгауера. Вищою формою інтуїції, за А. Берґ-
соном, є естетична інтуїція художника, у якій справжня прірва 
між об’єктом і суб’єктом пізнання. При цьому оригінальність, 
що визначає неповторність інтуїції митця, є не лише першим, 
але й єдиним критерієм художньої цінності твору. 

Вважається, що берґсонівський принцип “dureé” (разом з 
теорією А. Айнштайна) безпосередньо лежить в основі теорії 
“пластичного динамізму” У. Боччоні.

Під впливом А. Берґсона мистецтво модернізму отримало 
очевидний суб’єктивістський характер [5, 44-46]. Звідси по-
ходять і інші риси аванґардного мистецтва. Наприклад, його 
елітарність, зумовлена силою творчості, та інтенція подивити-
ся на світ не з натуралістичного боку, а зсередини, тобто від-
кидання будь-яких проявів натуралізму та намагання осмис-
лювати світ на метафізичному рівні творчості.

Основні елементи теорії елітарного мистецтва містяться у 
філософії А. Шопенгауера і Ф. Ніцше та резюмовані у спад-
щині Х. Ортеги-і-Гассета (антропологічний поділ людей два 
типи: “люди генія” і “люди користі”). Останній вважав, що 
вслід за філософією мистецтво змінювалося залежно від зміни 
точки зору художників на навколишній світ. Учений окреслив 
закономірність, за якою увага митця перш за все зосереджу-
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валася на зовнішній реальності, потім — на суб’єктивному, а 
в результаті перейшла на інтерсуб’єктивне. Три названі етапи 
— це три точки однієї прямої. Але подібний шлях пройшла і 
західна філософія, а такі збіги змушують усе уважніше стави-
тися до знайденої закономірності [6, 200]. 

Отже, відмова від реалістичного зображення є цілком неви-
падковою. Художники почали виробляти власні формалістські 
прийоми. Представники формалізму В. Воррінґер та А. Ріґль 
розвинули поняття художньої волі, характеризуючи його як 
нову філософію історії і людського духу – це світове відчуття, 
споріднене з вітальним поривом А. Берґсона чи ірраціональ-
ною волею А. Шопенгауера чи Ф. Ніцше. 

Природно, що філософські ідеалістичні вчення та естетичні 
системи, що склали основу аванґардного мистецтва, втілюва-
лись у різних його напрямках переважно опосередковано. При 
цьому в одному напрямку нерідко присутні елементи різних 
філософських учень. Так, наприклад, у мистецтві абсурду по-
руч з екзистенційними поглядами, що складають його основу, 
знаходимо елементи інтуїтивізму А. Берґсона та психоаналізу 
З. Фройда  [5, 13-14]. 

При порівнянні теоретичних засад і художньої практики 
кубізму з поширенням ідеалістичних філософських теорій на 
початку ХХ ст. стає очевидним духовний зв’язок кубістів з 
ученнями А. Шопенгауера і А. Берґсона. Кубісти спробували 
реалізувати у своїх творах розуміння ідеї як єдності, не роз-
членованої у просторі й часі. Услід за А. Шопенгауером вони 
виступили проти реальності категорії часу та й загалом можли-
вості пізнання навколишньої дійсності, можливості відтворен-
ня реальної краси [7, 165].

Суть художньо-естетичної феноменології експресіонізму 
(1905-1920-ті рр.) полягає в гіпертрофованому вираженні 
страху, безвихідності, туги, нервозності, роз’єднаності, хво-
робливої пристрасності, спустошеності, меланхолії, психо-
патії, нерідко істеричності, протесту. Філософське підґрунтя 
експресіонізму – напрямки ірраціоналізму та екзистенціаліз-
му. Заклик до первісних інстинктів звертає нас до філософії               
Ф. Ніцше: інстинкт проти розуму, діонісійське проти аполло-
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нівського, та філософії “життєвого пориву” А. Берґсона. 
Абстракціоністи акцентували на тому, що безпредмет-

на творчість відрізняється від “старого” мистецтва в першу 
чергу метафізичною сутністю. Естетичне кредо абстрактно-
го мистецтва В. Кандінський висловив у книзі “Про духовне 
в мистецтві” (1910 р.) та у низці інших праць [8]. Він вка-
зує на необхідність свідомого відриву від дійсності, перевагу 
суб’єктивного над об’єктивним. Це фактично повернення до 
ідей платонівсько-неоплатонічної естетики. Власне, естетична 
теорія В. Кандінського сформувалася в атмосфері підйому те-
ософських, антропософських і символістських пошуків. 

Простежується вплив на В. Кандінського філософської 
думки Німеччини на межі ХІХ та ХХ ст. — заперечення 
раціоналізму та позитивізму, зокрема, це феноменологія В. 
Воррінґера, Е. Гуссерля, ідеї А. Шопенгауера, С. К’єркеґора 
щодо першості інтуїції (особливо у мистецтві), а, отже, і ін-
туїтивізму А. Берґсона, учення Ф. Ніцше про “надлюдське”. 

Основою для теоретичної програми сюрреалізму став фрой-
дизм і психоаналіз. Серед численних маніфестів і декларацій 
слід згадати “Маніфест сюрреалізму” А. Бретона (1924). 
Метою сюрреалістів було показати безмежність позасвідомо-
го, глибинність снів і силу інстинктів, вплив яких на життя є 
реальнішим за сферу свідомості та логіки. 

Принципи футуризму обґрунтовані вперше у працях 
“Футуризм” Ф. Марінетті та “Футуристська антитрадиція: 
маніфест-синтез” Г. Аполлінера. Цей напрям характеризуєть-
ся індивідуалізмом, політизованістю, агресивністю, деструк-
цією. Часто проводять паралель між футуристичною поезією 
та супрематичним живописом, адже для обох характерна фор-
мальна природа. Власне футуристична концепція слова та зву-
ка на певній стадії відповідає формальним естетичним принци-
пам абстрактного живопису (“заумь”, В. Хлєбніков).

Футуристи одними з перших поставили питання про актив-
ну участь мистецтва в революційному перетворенні життя, про 
виведення творчості за межі мистецтва в життя. Творцями но-
вого суспільства могли б стати художники, композитори та архі-
тектори (Ф. Марінетті). Революційність футуризму в Росії та 
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Україні була не настільки гострою, як у Італії, наприклад. Най-
яскравішими постатями українського класичного аванґарду, що 
отримав значне поширення завдяки появі численних часописів, 
вважаються Михайль Семенко, Гео Шкурупій та Валеріан По-
ліщук, представники саме футуризму та кверофутуризму [9].

У живописі футуризм цікавився більше формотворенням, 
аніж ідейними змінами в мистецтві. Утім, аналізуючи теоретичну 
працю українського кубофутуриста О. Богомазова “Живопис 
та елементи” [10], можемо стверджувати, що автор не уникнув 
впливу інтуїтивізму, адже він часто закликає до зображення 
невидимого: не того, що бачимо зором, а внутрішнього знання.

З огляду на філософський контекст українського аванґар-
ду особливо цікавими є “Теоретичні нотатки” кубофутуриста     
О. Архипенка [11]. У коло його філософських роздумів потра-
пляють міркування про час і простір, метафізику, свідомість, 
співвідношення мистецтва, філософії та науки.

Найцікавішим серед філософів українського класичного 
аванґарду є безумовно Казимир Малевич. Супрематизм – нове 
та найвище мистецтво, що було нероздільним з філософськи-
ми теоріями автора [12]. Відлуння численних природознавчих, 
економічних, психологічних і філософських теорій того часу 
зливаються у K. Малевича в дещо еклектичну теорію. Супре-
матизм К. Малевича порівняно з творчістю художників, які 
цілком відмовилися від зображення натури, найбільш теоретич-
но обґрунтований та філософськи осмислений, наближений до 
сфер безкінечного небуття, які продукують матерію буття і по-
справжньому позбавлений утилітарно-цільового смислу [12].

Чорний квадрат – знак економії, п’ятого виміру мистецтва. 
Сам К. Малевич зізнається, що, навіть відчуваючи жах, він 
вступив у цю безодню задля звільнення мистецтва і відкрив 
безпредметність сутності, яка не має нічого спільного з види-
мими формами предметного світу. Сприйняте зором – ілю-
зорне та спотворене життям, тому потрібно пізнавати саме 
сутність, а не видимість. Новаторство К. Малевича періоду 
1915 – початку 1920-х рр. набуло революційного характеру та 
стосувалося передусім не формально-стильових, а світоглядно-
філософських факторів.
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Філософія буття (рефлексивні осягнення факторів “ніщо”, 
простору і часу) у теоретичних працях К. Малевича перегуку-
ються з філософськими напрацюваннями М. Гайдеґґера і Ж.-
П. Сартра. Також вказують на близькість теорії та практики 
К. Малевича з філософською концепцією світобудови росій-
ського філософа М. Федорова, який вперше в історії естетич-
них учень побачив сутність художньої творчості в боротьбі із 
силою тяжіння [13, 124].

Аванґард як явище культури охопив усі сфери творчої ак-
тивності митців, тому слід коротко згадати про вплив філосо-
фії на мистецтво театру як особливий феномен аванґарду, що 
синтезував у собі творчі експерименти режисерів, музикантів і 
художників (переважно представників течії конструктивізму). 
Режисерські новації Л. Курбаса, М. Фореґґера реалізувалися 
завдяки конструктивістському оформленню В. Меллера, А. 
Петрицького, О. Хвостенка-Хвостова.

Навчаючись у Відні, Лесь Курбас обирає філософські та 
теологічні студії. Автор численних статей, театральних оглядів, 
виступів з приводу японського та китайського мистецтва й філо-
софії, Курбас беззастережно руйнував звичні штампи сприйнят-
тя та будував театр, що мав говорити з людиною мовою тоталь-
ного трагічного сьогодення, мовою філософської оцінки [14]. 

Отже, можемо констатувати, що український аванґардизм 
розвивався у контексті європейського, свідченням чого мо-
жуть бути наведені приклади маніфестів аванґардистів, що 
мають глибоко філософський характер та є вагомим внеском 
у теоретичні напрацювання світового аванґарду. Усе розмаїття 
творчих пошуків майстрів аванґарду, представлене багатством 
напрямків, зумовлене бажанням оновити світовідчуття, при-
відкрити потаємні, глибинні закутки Всесвіту і самої людини. 
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