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ХАРКІВСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО АВАНҐАРДУ

Характерний для вітчизняного мистецтвознавства інтерес
до українського аванґарду не вгасає з часом. Цей факт можна
пояснити тим, що “українське середовище 1920-х перебувало
в епіцентрі світових мистецьких тенденцій” [1, 168] і дослідження різних творчих галузей, у яких виявились образотворчі
інновації, щоразу відкривають нові аспекти теми. Так, прикладна графіка художників означеного періоду, в якій простежуються модерністські прийоми, становить джерельну базу в
історії формування мови графічного дизайну.
Історик мистецтва Дмитро Горбачов влучно “охрестив”
український географічний простір аванґардного руху терміном
“гарячий материк” [2, 1], який образно характеризує ситуацію,
яка склалася в українському мистецтві 1910-1930-х рр., виявляє значущість явища на загальному тлі вітчизняної культури
та підкреслює драматичну долю її представників. Персональний ряд художників — прибічників радикальної перебудови
зображальних прийомів і фаховий аналіз творів, що окреслено
в першому тематичному виданні [2], відкрили світу новітнє
мистецтво України. Витоки та ґенезу модерністських проявів
в українському образотворчому мистецтві та у творчості художників Харкова, зокрема, проаналізовано в монографії Л.
Савицької, де виявлено один з важливих аспектів усебічного

дослідження українського аванґарду — його реґіональні ознаки [3]. За роки незалежності тематичну бібліографію харківського аванґарду збагатили праці науковців-харків’ян: Л. Соколик [4], О. Денисенко і М. Сеульського [5], Т. Павлової
і В. Чечик [6], В. Мизгіної [7], киянки О. Лагутенко [8].
Їхні мистецтвознавчі розвідки було присвячено і загальному
аналізу головних образотворчих тенденцій 1920-х – початку
1930-х рр., і ключовим постатям харківського модернізму Василю Єрмілову, Борису Косареву, Івану Іванову.
Вагомих рис до “харківського обличчя” українського аванґарду додав виставково-видавничий проект професора Університету
штату Огайо (США) Мирослави Мудрак “Борис Косарев: харківський модернізм 1915-1931”. Художні твори й однойменну монографію презентувало київське видавництво “Родовід” в Українському музеї Нью-Йорка 2012 р. [9]. І хоча коло новаторських
проявів у мистецтві Харкова є ширшим, ніж та його частина, що
була охоплена акцією міжнародного рівня (поза увагою залишились кубофутуризм Івана Іванова (1994-1968), конструктивізм
Вадима Меллера (1884-1964) і Олександра Хвостенка-Хвостова (1895-1968), що в 1920-х рр. модернізували українську сценографію, неопримітивізм бойчукіста Івана Падалки (1886-1937),
який на ті часи в Харкові працював у напрямку створення національного стилю, групи випускників графічної майстерні Харківського художнього інституту 1929 р. О. Довгаля (1904-1961),
М. Фрадкіна (1904-1974), М. Котляревської (1902-1984), С.
Йоффе (1909-1991), слід визнати право організаторів виставки
показати модерністські інновації у творчості знакових для харківського мистецтва художників — Бориса Косарева (1897-1994),
В. Єрмілова (1894-1967), М. Синякової (1890-1984).
Візуальну основу проекту склала творча спадщина Б. Косарева — 48 одиниць графіки і фотоархів, дбайливо збережені
родиною митця. Важливою частиною експозиції стали чотирнадцять акварельних ескізів театральних костюмів, які художник виконав у 1928-1929-х рр. для Харківського Червонозаводського театру і надав на виставку Музеєві театрального,
музичного та кіномистецтва України (Київ). Презентаційний
ряд доповнили роботи митця з фондів Харківського художньо-
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го музею і приватних збірок Харкова. Введення в експозицію
виставки поодиноких творів М. Синякової (дві акварелі з приватної збірки Києва) і Василя Єрмілова (три ескізи прикладної
графіки з колекції Харківського художнього музею), а також
зразків театральної періодики означеного часу й раритетних видань, у т. ч. каталогу харківської виставки 1918 р. “Семь плюс
Три”, розширило експозиційне поле персоналій. Ці додаткові
презентаційні “вузли” відтворили образно-інформаційну модель
харківського мистецького осередку 1910-1930-х рр. і надали
можливість визначити в його межах аванґардні риси.
На початку ХХ ст. Харків починає вирізнятися з-поміж
регіональних центрів імперії творчістю художників, які привертали увагу оригінальним образним мисленням. Відступ
від буквального зображення предметного світу був помітний
і на виставках, і в роботах вихованців приватних міських художніх студій [3, 217].
Статус революційної столиці від 1918 р. додав мистецькому
життю міста динамічності, сприяв його переходу з маргінальних
позицій провінції на новий якісний рівень. Постійною стає участь
художників-харків’ян у міжнародних акціях, виставках і творчих
відрядженнях. Про ці події регулярно сповіщали в хроніках тогочасних періодичних видань. Пропагандистська політика нового
соціального устрою зумовила пріоритети прикладної (функціональної) графіки інформаційно-рекламного та агітаційного змісту.
Матеріали харківського журналу “Червоний шлях” за 1924-1926
рр. свідчать про ту увагу, яку надавали різним видам поліграфії.
Інтерес до прикладної графіки як мистецтва “швидкого реагування” зростає і з боку керівних органів. Відбувається активна її
мобілізація у повсякденне життя. У Харкові налагоджується видавнича справа — найважливіший комунікатор, розповсюджувач
ідей та досвіду. Тут організовує свою діяльність “Державне видавництво України”, видавництва “Книгоспілка” (1922), “Пролетарій” (1922), “Рух”, “Український робітник”, “Радянський
селянин”, “Радянське село”, “Наукова думка”; виходять журнали “Колосья”, “Авангард” (1928-1929), “Пути творчества”,
“Творчество”, “Художественная мысль”; тижневики “Всесвіт”,
“Нове мистецтво”, “Червоний шлях”; часописи “Декада”, “Мис-

тецька трибуна”, “Шляхи мистецтва”; газети “Комуніст”, “Літературна газета”, “Харківський пролетарій” та ін. Організацією в
столичному Харкові Української книжкової палати (1922) і Південного бюро рекламно-видавничої та комерційної агенції “Світязь” (1923-1927) закладалася статистична база поліграфічної
продукції. Центральне Управління у справах друку контролювало
не лише технічну, а й художню якість збільшеного в рази друкарського асортименту [10, 247-248]. Не дивно, що саме робота
у видавництвах становила для харківських художників важливу
сферу реалізації творчих пошуків.
Розвиток у 1920-х рр. численних прикладних форм графіки
логічно пов’язаний з процесом самовизначення цього виду творчості від порубіжної доби. Збуджений естетикою модерну попит
на працю художників-оформлювачів літератури, театральних постановок, громадських інтер’єрів тощо було реалізовано в межах
характерного для 1920-х рр. руху “за новий побут”. У резолюції
Всеукраїнського з’їзду робітників мистецтва 1926 р. затверджено: “Через відповідні органи провести директиву по господарчих
органах, аби вони використовували художню працю в своїй продукції, особливо там, де з цим пов’язані можливості ідеологічного
впливу на маси, так і там, де може бути піднята з участю художника і якість продукції” [11, 258]. Опікунство комісаріатів народної освіти над футуристами, оголошення їх державними художниками [12] “відкрило дорогу” найсміливішим образотворчим експериментам революціонерів від мистецтва. Руйнування вихованих
реалізмом зображальних канонів, яке відбулося на початку ХХ
ст., докорінно змінило уявлення про творчість і естетичні критерії.
І хоча в тогочасній полеміці про шляхи розвитку новітнього мистецтва існувала думка про те, що “це єритичне мистецтво (футуризм)… ніколи не буде користуватися широким впливом, що
ніколи не виробить зразків загально-визнаної краси...” [12, 6],
нові способи візуалізації органічно використовували в прикладній
графіці, де й закріпляли як основу її специфічної мови. У 1920-х
рр. роль провідника в маси нової образності взяв на себе харківський журнал “Авангард”. На титулці другого числа було сформульовано провідні принципи діяльності журналу: “Революціонер
в політиці не має права бути реакціонером в мистецтві” [13].
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“Іноді талант здається меншим, ніж є насправді, тому, що
він ставить перед собою занадто високу мету”. Цитата Ф.
Ніцше, чия філософія була “прапором” європейського модернізму, повною мірою відповідає характеристиці творчості харківських митців, роботи яких були представлені на виставці в
Українському музеї Нью-Йорка. Скромний формат зовні непоказних аркушів зі втратами пожовклого паперу вирізняються
саме новою графічною мовою. Її вже не можна назвати зображувальною, бо мета художника не зобразити певні об’єкти, а
відтворити всіма можливими способами візуалізації енергетику
буремного часу. Талант Б. Косарева, В. Єрмілова, М. Синякової “визрівав” у жорстких умовах соціально-економічної перебудови і реалізовувався втіленням насущних щоденних потреб
через графіку функціонального призначення — плакат, листівку, ескіз розпису громадського інтер’єру та театралізованого
дійства, книжкову й журнальну ілюстрацію тощо. У цій праці
переважно самотужки, інколи в процесі тісного спілкування в
дружніх творчих осередках, яким, наприклад, був маєток сестер Синякових у Красній поляні під Харковом [14], художники
майже в кожному з перелічених жанрів виявили сміливість першопрохідців, що притаманно, безперечно, лише неординарним
особистостям. Митці ставили перед собою максимально високу
мету — створити мистецтво нової формації, відповідне масштабу перетворень. Першоелементами такої нової мови, яка, на
зразок есперанто, спрощувала би комунікацію між “пролетаріями усіх країн”, виступали майже примітивні художні засоби —
аркуші зошита, технічний папір, олівці, друкарська фарба і т.
ін. Скромний добір, з одного боку, демонструє крайній ступінь
матеріальних обмежень тих, кому у вирі політичних катаклізмів
дійсно нічого було втрачати; з другого — відповідає провідній
в світовому модерністському мистецтві ідеї мінімалізму. Образотворчі можливості трафарету, аплікації, колажу, пізніше і
фотомонтажу, які відкрили європейські модерністи, відігравали важливу роль у композиційно-пластичних і колористичних
формулах прикладної графіки харківських художників. Стилістичне новаторство не було самоціллю, воно є пошуком такого
способу вираження, який би яскраво втілював ідею. Експери-

ментальний підхід художньо-інформаційної виразності різних
видів роботи розвивав фахові здібності митців. Одночасне
використання в рамках графічного ескізу для поліграфічного
формату, стенографічного вирішення, монументальних розписів кубістичних, футуристичних, неопримітивістських прийомів
подання шрифтів, форм, декору стає своєрідною ознакою харківської прикладної графіки 1920-х рр.
Конкретне функціональне призначення графічного твору диктувало характер композиції. Двомірність площини все
частіше поступається оксонометричній системі конструкцій.
Середовище в прикладній графіці — це поняття абсолютно
умовне, тому вдало знайдена система поєднання графічних
знаків інколи виявляється єдиним способом логічної побудови смислової лінії. Прагнення передати не зовнішню оболонку
предмета, а широке, всебічне уявлення про об’єкт, що в такому вигляді існує лише в певному контексті, як це визначалось
в кубізмі, диктували нові підходи зображення форми. Поліваріантність не лише подання, а й прочитання теми аванґард
наслідує від модерну. Авторські формостилізації харківських
художників у намірах створити “новий стиль”, виявляють їхні
“всеїдність” до європейського мистецтва минулих епох. “…
Ми боїмося тільки — чи встигнемо переробити величезний
досвід Заходу і Сходу у власні досягнення” [15, 23]. Творчий
доробок харківських митців, що частково було представлено на виставці, наочно демонструє такі опрацювання. Інтерпретації готики, її мозаїк і вітражів, відчутні в архітектурних
пейзажах і супрематичних композиціях Б. Косарева, ескізах
розпису агітпоїзду В. Єрмілова, що складено з геометричних
сегментів, у калейдоскопічній рухливості форм у композиціях
М. Синякової. Усталеність Ренесансу відзначаємо в монументальній пластиці зображення постатей. Відлунням бароко
сприймається розкутість різновекторного руху в їхніх ілюстраціях і ескізах обкладинок журналів (іл. 1).
Важливу роль у формуванні мови новітнього пластичного
мистецтва відігравали сценографічні знахідки. Прагнення розширити емоційний вплив мистецького твору, що, нівелюючи
жанрові кордони, вміщував у свій обмежений формат косміч-
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ний масштаб буття, вимагало принципово нових підходів організації робочого поля. Використання прийому “суміщених просторів”, що вперше було започатковано симультанними декораціями театральних постановок, додало графіці надзвичайної
свободи в художньому осмисленні теми. Відображення “велетенського життя… на невеличкій площадці” [16, 9] зумовило
ідею поєднання різночасових подій у межах одного аркуша.
Б. Косарев, що мав велику практику роботи в театрі, активно
випробовує цей прийом в ескізі плаката “Стройте народные
дома!” (іл. 2). У його станкових творах прийом симультанного
простору часто нагадує житійні клейма давньоруських ікон.
У харківському аванґарді загалом простежується особлива
увага до формальних здобутків християнської образотворчої
культури. Цікавість до моральних питань буття, що завжди
була притаманна вітчизняному мистецтву, виявилася на черговому етапі його розвитку. Релігія і прагнення аванґарду до
перебудови світу на краще не суперечили одне одному, тому й
поєднання новітніх формотворчих принципів з іконописними
прийомами не виглядало вкрай незвично. Художники-модерністи ще на початку ХХ ст. зверталися до образотворчої структури староруської ікони, яка поєднувала образ і текст. Мистецтво нової формації відкидало стереотипи, виховані реалізмом,
і робило ставку на християнську образотворчу традицію тому,
що її впливовість, закладена на глибинному підсвідомому рівні,
в умовах конкретно окреслених завдань бачилася найбільш дієвою. У мистецтві торгово-пролетарського Харкова ставлення
до релігії ніколи не відзначалося фанатизмом. Поціновуючи
формальну та живописну виразність старовинної ікони, образність літургійного дійства, харків’яни досить швидко реципіювали в художню практику прийоми традиційної іконографії, які
доречно вписувались і “працювали” в кубістичних (площинність “лещадок”, зворотня перспектива), експресіоністичних
(движки, що підкреслюють форму), фовістичних (символіка
кольорів, завдання їх гармонійного поєднання через золотаве
тло), футуристичних (зображення божественного світла через
асист-промені, мандорли-сяяння навколо постаті) модерністських системах. Майже все перелічене знаходить місце в гра-

фіці Б. Косарева. У роботі “Старий Харків” (іл. 3) художник
використовує прийом зворотної перспективи не формально,
а як такий, що є більш відповідним для передання реального
руху в просторі та сприяє найбільш точному виявленню ідеї
урбанізації. “Розпластані” архітектурні об’єми, що передано у
зворотній перспективі, виявляють рухливість “картинки”, подібність якої можна побачити з вікна транспорту. Отриманий
ефект миготіння надає дійству сучасної динаміки та споріднює
графічну композицію з кінофрагментом.
Геометризм об’ємів міських пейзажів Б. Косарева часто нагадує іконописні лещадки. Але незвичайність ракурсів подання простору, розташування кубістичних форм об’єктів супрематичних композицій (іл. 4) сучасники сприймають не інакше,
як погляд з висоти пташиного польоту. Вони нагадують опубліковані в тогочасних журналах рідкісні світлини, які зробили
перші льотчики [17, 66]. Значно пізніше класик світової літератури Е. Ґемінґвей “вбере” цю відповідність в “шати” “крилатої” тези — “Щоби зрозуміти кубістів, треба побачити, як
виглядає земля з ілюмінатора аероплана”.
Колористичне вирішення супрематичних композицій також
викликає асоціації з іконою, її традиційним золотавим тлом. Художники зв’язують маси колористично-насичених об’єктів і тла
в ефектні декоративні акорди. Заповнюючи собою аркуш подобою масивного орнаменту, такі “акорди” логічно сприймаються
і як конкретний образ (наприклад, величного архітектурного
ансамблю), і як певне понадчасове, понадпросторове дійство.
Так, у аркуші “Місто Париж. Ріка Сена” Б. Косарев втілив
свої уявлення про Париж — культурну Мекку. Конструкцію
Ейфелевої вежі стилізовано узагальненою формою трикутника, який асоціюється з першою літерою алфавіту і сприймається “альфою” новітнього мистецтва. Червона скоба металевого
монстра, що навіки стиснула береги Сени, виступає домінантою
на жовтогарячому тлі чітко вибудованого за архітектурним планом міста. Показовим у плані “перекодування матеріалу, що був
створений християнським мистецтвом” [18, 1], сприймається
значна частина прикладної графіки В. Єрмілова. Трансформацією іконописних прийомів збагачено досить плідну в творчості
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художника періоду 1920-х рр. стилістичну лінію неопримітивізму. Характерний силует жіночої голівки ескізу упаковки для
цигарок (іл. 5) викликає прямі асоціації з іконографічним архетипом. А складений з трикутників декор, який, на перший погляд, сприймається даниною тогочасних кубістичних розкладок,
насправді виявляється майже копією рапорту геометричного
орнаменту вцілілого фрагменту підлоги Софії Київської, перенесеного в сучасну графічну форму. У творах М. Синякової 19141916 рр. фовістичний прийом щільного заповнення сюжетним
мереживом простору видовжених по вертикалі аркушів поєднується з висвітленими розмивами акварелі палітрою красних (в
сенсі красивих) кольорів. Стилізації художниці різняться від
формальних знахідок, опосередкованих через наївний живопис
лубкової картинки. Їх відзначає першоджерельна автентичність
форм народної побутової “медівниково-коровайної” культури
з широким візуальним рядом ліплених з тіста коників, пташок,
колобків, квітково-гіллястого оздоблення святкового хліба (іл.
8). Показником того, що художники харківського аванґарду
шанобливо ставилися до фольклорної традиції не лише як духовних, але й зображальних першоджерел, є численні стилізації, в
яких прочитується то характерна дотепність дитячої дерев’яної
іграшки, то лапідарність кам’яного різьблення, то вишуканість
тиснених орнаментів старовинних ікон. У графічній лінії поціновуються безмірні емоційні можливості. Декоративна в диптиху Б. Косарева “Жнива” (1919), вона перетворює безлику
площину аркуша на орнамент, що складається з динамічних
взаємозв’язаних рухів. “Оголена і риби” (1922), “Дівчина та
риби” (1922), “… ці роботи… переймають абстрактну дематеріалізовану манеру зображення жіночого тіла, властиву купанням у Сезанна, Матісса…” [9, 38]. Різка напружена лінія
в його автопортреті (іл. 6) й портреті В. Єрмілова виявляє драматизм натур і буремного часу, споріднює пошуки харківського
митця з європейським експресіонізмом.
На особливу увагу заслуговують розробки шрифтових гарнітур. Шрифти Б. Косарева, на відміну від відомої “кам’яної”
гарнітури шрифту В. Єрмілова, вирізняються декоративізмом
лінійних комбінацій і живописністю. Композиційно-стилістичні

знахідки Б. Косарева в галузі шрифтярства досі не були предметом спеціального дослідження, але представлені в якості експозиційних об’єктів виставки, вони надали ґрунтовний матеріал для оцінки цієї праці художника. У структурі формування
“косаревських” шрифтів слід визначити очевидний зв’язок із
стилістикою модерну. Заслуговує на увагу використання прийому французьких каліграм (фронтиспис альманаху “Семь
плюс Три”). Зашифровані в шаради тексти були надзвичайно
популярні в 1920-х рр. Поєднання друкованих і прописних літер активно використовувалось у всіх різновидах агітпропу і
потребувало особливого ретельного опрацювання способів такого поєднання. У шрифтових композиціях Б. Косарева поряд
з функціонально-інформативною чітко простежується декоративна складова. Художник є автором і цілісної оригінальної
шрифтової гарнітури, що було представлено текстом обкладинки згаданого альманаху “Семь плюс Три” (іл. 7). Одинадцять
літер основного друкарського формату цього видання дають
можливість уявити весь абетковий ряд настільки, що за їх зразком було реконструйовано повну гарнітуру сучасного акцидентного шрифту [19, 23]. У його зображальну основу покладено
прийом “зім’ятого паперу”. Динамічні лінії згинів, що фарбами
руйнують безперервність лінії контуру, надають надзвичайної
експресивності не лише літерам, але й простору між ними.
Можливості стилізацій завжди перебувають у прямій залежності від глибокого знання природної форми та професійного володіння зображальними засобами. Не зайвим буде відзначити, що інновації формотворчості в Харкові базувалися
на підґрунті академічного рисунка, який залишався в місцевій
художній школі оплотом професійної підготовки. За логікою,
розвиток промислової специфікації, на яку було зорієнтовано
художню освіту Харкова, саме тут мало відбутися теоретичне осмислення модерністських шукань і конструктивізму, але
цього не сталося. “…Багато хто їхав до Ленінграду, в академію. Частина лишалась там, а частина, побачивши синіх людей
і червоних коней в майстерні Петрова-Водкіна… повертали
назад…”, — згадував художник М. Фрадкін, студент Харківського художнього інституту (1922-1929) [20, 10]. Фор-
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мально-технічні завдання, на зразок тих, що практикувалися
на ФОРТЕХу в Київському художньому інституті [21, 36],
пробував 1925 р. ввести в навчальну програму Харківського
художнього вишу В. Єрмілов. Але незвичність цих завдань і
неформальність навчального процесу (він нагадував “боттегі”
— ремісничу школу середньовіччя) студенти, які займалися за
академічними настановами, сприйняли не інакше, як дивакуватість нового педагога [20, 8].
Аванґардний рух у Харкові 1915-1931 рр. виявився в різних
галузях мистецтва. Але саме через зразки прикладної графіки,
наймасовішого з його видів, він адаптувався у соціальному середовищі та сформував нові критерії творчості. За цими критеріями набувала цінності робота професійного художника — генератора й трансформатора накопиченого мистецького досвіду.
Презентація творчості художників-модерністів Харкова
1915-1931 рр. у Нью-Йорку — мегаполісі Сполучених Штатів, вбачається не випадковою. Експозицію виставки відкривав графічний портрет художника Володимира Бобрицького
(1898-1986) роботи Б. Косарева (іл. 10). Бобрицький — безпосередній учасник художнього життя Харкова післяреволюційного десятиліття. 1923 р. емігрував до США, де “ його роботи мали вплив на все оголошувальне мистецтво Нового Світу” [22, 43]. Цей факт опосередковано виявляє “харківський
слід” у мистецтві прикладної графіки Нью-Йорка — одного з
центрів художніх інновацій ХХ ст. і дорівнює високій професійній оцінці якісного внеску харківського аванґарду в процес
формування мови новітнього мистецтва.
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Ключевые слова: украинский авангард, прикладная графика,
изобразительные инновации.
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