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Мистецтво авангарду є актуальним у розвитку ментальної сфери 

пізнання світу засобами візуального мистецтва, в розширенні можливостей 

художньої мови. Цілісного дослідження такого значного явища мистецтва 

України, як авангард в образотворчому мистецтві Харкова, досі ще не було. 

Важливу роль у вивченні східно-європейського авангарду відіграла наукова 

діяльність академіка Д. В. Сараб’янова та його школи в останній третині ХХ–

початку ХХI століття. Велике значення в його осмисленні (і засвоєнні) мали 

також конференції, натхненним організатором яких протягом багатьох років 

був Г. Ф. Коваленко. Потужний інтелектуальний імпульс, отриманий 

Т.В. Павловою як учасницею цього спільного дослідницького процесу, 

допоміг їй в осмисленні доволі складного інтелектуального напряму в 

мистецтві ХХ століття. Не випадково народження авангарду 1910-х років 

збіглося з проектами ракет Ціолковського, а «нова хвиля» в 1960-ті – з 

відкриттям космічного простору. 

Цікаво, що інтерес до теми в Тетяни Володимирівні виник як намір 

глибше пізнати мистецтво Харкова 1970–1980-х — його живопис і 

фотографію. Він привів її передусім до з’ясування ролі модерну як ґрунту, на 

якому розвивався цей революційний напрям у мистецтві Новітнього часу. 

Таким чином, чітка структура дисертації мотивована поставленою метою: 

«Розкрити особливості феномену авангарду, його формування й розвитку в 

образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст.». 

Формулювання об’єкта і предмета дослідження не викликає 

запитань. 

Систематизація широкого кола джерел та аналітичних узагальнень 

обумовлює структуру роботи, що включає п’ять базових розділів. 
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Перший розділ, згідно із завданнями дисертації, присвячений аналізу 

історіографії та визначенню сучасного стану наукового опрацювання теми. 

Дослідниця досить ґрунтовно вивчила архівні джерела (62 позиції) і творчо 

осмислила наукову літературу за темою (637 найменувань). Предметом 

дослідження авторки стала й численна бібліографія щодо терміна «авангард» 

з відчутним акцентом на «харківському авангарді» (с. 38-42). На жаль, Тетяна 

Володимирівна обійшла увагою матеріали круглого столу «Авангард – 

поставангард, модернизм – постмодернизм: проблемы терминологии», де 

своє розуміння терміна висловили провідні фахівці («Вопросы 

искусствознания». – М., 1995. – С. 5-83). 

Детальна «Хронологія подій», складена Т. В. Павловою, дає 

документальну основу для переконливої систематизації пам’яток мистецтва. 

Дослідниця опублікувала листування та спогади митців та діячів 

харківського художнього кола. 

Для художнього аналізу зібраний багатий ілюстративний додаток. Він 

містить 724 найменування творів різних видів та жанрів, значну кількість із 

яких авторка опублікувала вперше. Дисертація та опубліковані за темою 

праці Павлової (72 наукові публікації, 6 монографій) свідчать про те, що в 

мистецтвознавстві України Тетяна Володимирівна є лідером у вивченні 

взаємовпливу образотворчого мистецтва, фотографії та кіно. У взаємодії 

образотворчого мистецтва традиційного циклу з новими арт-медіа полягає 

своєрідність художньої культури Харкова, що виразно показано в дисертації. 

У дальшому вивченні взаємозв’язку фотографії й образотворчого мистецтва 

рекомендую більше уваги приділити творчості В. Сидоренка (про якого, як 

про учня Косарева, в дисертації йдеться на с. 350-351, 366-367). Раджу 

ознайомитися з нашою статтею (Тарасенко О. А. На границе двух 

реальностей. Визуальные проекты Виктора Сидоренко // Воля к Безмерному: 

опыт постижения метафизического. – Киев, 2008. – С. 284-287). 
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Масштабність заявленої в дисертації проблематики обумовлює 

певну широту її методологічної бази, що спирається на 

міждисциплінарний, історико-культурологічний підхід, сучасні методи 

дослідження. Т. В. Павлова прекрасно володіє мистецтвознавчим методом 

образно-стилістичного аналізу, плідно використовує семіотику й іконологію. 

В другому розділі пильно розглянуті витоки авангарду в образотворчому 

мистецтві Харкова кінця ХIХ – початку ХХ ст. На основі документального 

матеріалу переконливо показано трансформацію мистецтва Харкова в 

контексті впровадження сецесійного руху. 

Третий розділ демонструє аналітичні узагальнення щодо 

«Особливостей кубофутуризму в харківському мистецтві». Т. В. Павлова 

висвітлює походження і визначає роль кубофутуризму в модернізації 

образотворчого мистецтва Харкова. Особливо цікавими є підрозділи, 

присвячені виявленню особливостей кубофутуризму в пейзажі та натюрморті 

(3.4. и 3.5), де простежується глибинний зв’язок із історією та метафоричною 

поезією Хлєбникова (с. 213). 

 Наукове дослідження конструктивізму та провідних художніх практик 

авангарду Харкова 1920-х – початку 1930-х рр. у четвертому розділі дало 

змогу авторці зробити важливі висновки про витоки конструктивізму в 

харківській художній культурі й визначити роль В. Єрмілова в його 

формуванні. На ґрунті художнього аналізу великої кількості творів мистецтва 

доведено, що явищу конструктивізму в архітектурі Харкова передував 

«живописний» етап. 

Дуже важливим у висвітленні ролі спадщини авангарду в сучасному 

мистецтві є п’ятий розділ: «Харківський авангард після 1930-х рр.». 

Павлова переконливо накреслила «авангардну магістраль» у мистецтві 

Харкова, що поєднала ХХ і XXI століття. Утім, гадаю, варто було дати більш 

чітку назву розділу, ясніше визначити часовий термін. 

Дисертація Павлової Тетяни Володимирівни – це змістовне наукове 

дослідження, у якому проведений всебічний і глибокий аналіз авангарду в 
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образотворчому мистецтві Харкова ХХ століття. Уперше глибоко розкриті 

особливості «харківського авангарду» (термін Т. В. Павлової) в історичному 

процесі, комплексно досліджено процес його формування та динаміка 

трансформації. Тема викладена логічно й чітко. Теоретичне осмислення та 

глибокий художній аналіз різних аспектів мистецтва авангарду дали авторові 

можливість зробити переконливі висновки, що відповідають сформульованій 

меті та завданням. Зміст автореферату ідентичний основним положенням 

дисертації.  

Робота має важливе практичне значення. Її результати суттєво 

доповнять існуючу картину художньої культури України ХХ ст. Глибоке 

дослідження теми харківського авангарду як частини цілісного українського 

мистецтва ХХ ст., яке подала на захист  Т. В. Павлова, сприятиме його 

включенню до контексту світового художнього спадку. Матеріали 

дослідження можуть бути використані для підготовки лекційних курсів із 

історії мистецтва в навчальних закладах, вони стануть основою для дальших 

досліджень історії українського мистецтва. 

Позитивно оцінюючи роботу, підкреслюючи її творчий пошуковий 

характер, доцільно висловити свої міркування і побажання автору: 

– підписи до ілюстрацій подані петитом. Не всюди вказано дату; 

– слід писати не «рис.» (правильний термін для ілюстративного 

матеріалу технічних спеціальностей), а «іл.»; 

– згадування дослідження О. Котової та О. Сидора-Гибелінди не 

мають посилання на джерело (с. 71-72); 

– викликає сумнів введення терміна «пізній авангард» (1960-ті рр.). Чи 

може «авангард» (від avant-garde – передовий загін) бути пізнім? Чи авторка 

дисертації вважає, що авангард закінчився?; 

– наприкінці висновків дисертації слід вказати дальший напрям 

дослідження. 

Висловлені побажання жодним чином не впливають на загальну 

високу оцінку роботи. 
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