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Відверта зорієнтованість культурології на міждисциплінарний під-
хід, що став чи не найпоказовішою ознакою її теоретико-методологічної 
специфіки, сприяє не тільки розширенню меж гуманітарного знан- 
ня, але і його самоорганізації та динамічності. Закономірно, що така 
спрямованість на одну із домінант діяльності Інституту культурології  
НАМ України, природно виявляється у планових дослідженнях його 
співробітників.

Монографія Т. Г. Кохана «Кінематограф у контексті культурного 
простору ХХ століття» показово віддзеркалює значний потенціал між-
дисциплінарного підходу, оскільки її матеріал концептуалізується на  
перетині естетичної, культурологічної і мистецтвознавчої проблемати-
ки, визначеної художньою сутністю кінематографа — як синтетичного  
виду мистецтва. 

Спираючись на принцип персоніфікації, активно звертаючись до за-
сад біографічного методу, автор розглядає паралельний розвиток кінема-
тографа та провідних естетичних і художніх напрямків ХХ ст., які актуалі-
зували дослідження інтерпретаційних можливостей кіномистецтва, його 
зорієнтованість на авторські пошуки, спонукали до систематизації та 

ВСТУПНЕ СЛОВО
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аналізу найбільш резонансних кінознавчих дискусій 20–50-х і 60–90-х рр., 
що мають значний культурологічний потенціал. 

У монографії розгляд кінематографа — самобутнього мистецького 
явища — органічно корелюється із його осмисленням як важливого куль-
туротворчого феномену, що мав неабиякий уплив на формування куль-
турного простору ХХ ст.

Показовою ознакою проведеного дослідження є орієнтація на прин-
цип теоретико-практичного паритету, що дозволив проаналізувати вплив 
визначних концепцій ХХ ст. на яскраві художні пошуки митців означено-
го періоду.

Матеріал монографії, що систематизує й узагальнює кінематографічні 
здобутки цілого століття, може бути використаний у процесі викладання 
відповідних курсів з історії та теорії культури і кінознавства, а також сти-
мулювати молоде покоління практиків кіно до переосмислення спадщини 
його класиків у різних ракурсах висвітленої у монографії «Кінематограф 
у контексті культурного простору ХХ століття», втілюючи у такий спосіб 
основоположну тріаду творчого процесу: традиція — спадкоємність — 
новаторство.

 
Директор Інституту культурології

НАМ України, академік 
Ю. П. Богуцький
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У назві монографії «Кінематограф у контексті культурного простору 
ХХ століття» поєднано поняття «кіно» та «культурний простір». Кіне-
матограф — визначне явище, що з’явилося  на межі ХІХ–ХХ століття, — 
подарував  мільйонам людей на всіх континентах планети Земля можли-
вість бути свідками становлення та утвердження нового виду мистецтва. 
Фактично на їхніх очах створювалися нові  форми і засоби світобачення; 
синтезувалися естетико-художні якості літератури, театру, образотвор-
чого мистецтва, музики на підґрунті властивих лише кіно виражальних 
можливостей, а саме:  кінозображення та монтаж. 

Усвідомити все, що кіномистецтво принесло в життя людини, почина-
ючи від ХХ століття, допомагає, на нашу думку, ідея культуротворення. 
Кінематограф народжувався у досить непростих умовах перегляду таки-
ми видами мистецтва, як література, живопис, музика, театр естетико-
художніх засад свого розвитку, на початку ХХ століття. При цьому слід 
ураховувати специфіку смислового навантаження понять «народження» 
та «перегляд». Традиційні види мистецтва пройшли такий довгий шлях, 
мали такий міцний культуротворчий фундамент, що сміливо могли «над-
будовувати» нові поверхи своєї історії. Кіно ж рухалося по суті інтуїтив-

ВІД АВТОРА
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но. У такій ситуації саме потужність загального історико-культурного 
простору, передусім Європи, дозволила відбутися плідному діалогу між 
традиційними видами мистецтва і мистецтвом принципово новим —  
кінематографом.

Поступово кіно, долаючи часово-просторові виміри, рухається за 
науково-технічним прогресом і само стає замовником та натхненником 
цього руху. Воно долає кордони, традиції, мовні, релігійні чи ідеологічні 
обмеження, поступово набуваючи ознак транскультурності. При цьому, 
на наше глибоке переконання, транскультурність повинна бути викорис-
тана перш за все стосовно європейського культурного регіону, в логіці 
розвитку якого було «відкрито» й «сформовано» як більшість різно-
видів фотографічної техніки, так і підґрунтя науково-технічного забезпе-
чення кінематографа. Хоча на сторінках монографії аналіз кіномистецтва 
здійснюється переважно в контексті процесів, властивих для європейсь- 
кого культурного регіону, ми не виключаємо звернення до практики 
становлення й розвитку кіномистецтва на теренах інших країн, активно 
представляючи — відповідно до логіки розкриття конкретних теоретич-
них положень — американський кінематограф ХХ століття.

Спираючись на потенціал транскультурності, монографія сфокусо-
вує увагу на кількох аспектах, а саме: кіно як вияв синтезу мистецтв, роль 
науково-технічного прогресу як у виникненні кінематографа, так і в про-
цесі його жанрового збагачення, розвиток нового мистецтва в динаміці 
становлення напрямків європейської художньої культури першої полови-
ни ХХ століття, інтерпретаційні тенденції в кіномистецтві та ін.

Ми добре усвідомлююємо, що тема, окреслена назвою монографії, 
може мати різні підходи для свого осмислення і може виокремити низку 
інших питань чи звернень до іншого фільмографічного матеріалу.  Тому, 
залишаючи її відкритою для подальших напрацювань, пропонуємо свою 
модель розгляду кінематографа в контексті культурного простору ХХ 
століття. 

Автор висловлює щиру подяку рецензентам за уважне ставлення до 
рукопису, а також за об’єктивну й неупереджену оцінку.      



РОЗДIЛ 1

КІНЕМАТОГРАФ 
ЯК ВИЯВ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ



1.1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ  
ХУДОЖНІХ ПРОЦЕСІВ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ 

Однією з наріжних ознак сучасної української гуманісти- 
 ки є прискіплива увага до тих культуротворчих проце- 

сів, якими позначена історія ХХ століття. Аналіз, системати-
зація, узагальнення теорії та практики тогочасного мистец- 
тва — потужної складової художньої культури — виявляються 
актуальними з кількох причин: по-перше, як європейський, так 
і український теоретико-художній досвід цього періоду повинен 
бути всебічно досліджений і «вписаний» у логіку історичного 
розвитку мистецтва; по-друге, межа ХХ–ХХІ століття не лише 
відчуває вплив вже зробленого, але в деяких випадках наслі-
дує естетико-художні пошуки саме початку минулого століття. 
Не викликає жодних сумнівів той факт, що йдеться про, так би 
мовити, оновлене наслідування, але ключовий зміст «об’єкта 
наслідування» тим не менш залишається незмінним; по-третє, 
існуючі наукові розвідки, автори яких займалися вивченням  
європейської чи української мистецької практики перших трьох 
десятиліть ХХ століття, як правило, виділяли той чи інший  
напрямок, розробляючи або його історію та теорію, або поглиблю-
ючи уявлення сучасників щодо специфіки художньо-стильових 
ознак конкретних творів. 

■ 12
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На нашу думку, у просторі окресленої актуальності вітчиз-
няна гуманістика має потужні наукові здобутки завдяки ґрун-
товним дослідженням творчо-пошукових процесів на теренах 
європейської та української художньої культури. В контексті 
означеного доцільно виокремити наукові розвідки А. Білої, В. Бі-
таєва, Н. Владимирової, Д. Горбачова, С. Жадана, Н. Корнієнко, 
Л. Левчук, О. Оніщенко, С. Павличко, О. Петрової, М. Поповича, 
С. Тримбача, І. Юдкіна та ін. Проте наше завдання, і це є метою 
підрозділу, розглянути естетико-мистецтвознавчі тенденції, що 
виявилися потужним стимулюючим чинником щодо художніх 
пошуків представників різних видів мистецтва. У зв’язку з цим 
особливий наголос слід зробити саме на кінематографі, оскільки 
цей вид мистецтва на межі ХІХ–ХХ століття лише заявив про 
себе передусім як дивовижний витвір науково-технічного роз-
витку людства. Назва «дивовижний» найбільш доречна щодо 
відтворення ставлення до феномена кіно у перші роки його іс-
нування, адже мало хто із сучасників процесу становлення кі-
нематографу передбачав трансформацію науково-технічного ви-
находу в самостійний вид мистецтва. 

Показовою у цьому аспекті є періодизація історії кіно, запро-
понована відомим французьким кінознавцем Жоржем Садулем 
(1904–1967): «Наша мета — вивчити кіно як мистецтво, тісно 
пов’язане з промисловістю, економікою, суспільством і технікою. 
Його історія поділяється на шість великих періодів. Перший пе-
ріод — період винаходів, що простягнувся з 1832 до 1896 року; 
це передусім історія кіноапарата… Другий період (1895–1908) —  
період створення промисловості, коли майже позасвідомо утвер-
джуються канони мистецтва. Третій період (він продовжуєть-
ся до кінця Першої світової війни) — це період, коли кіно стає 
мистецтвом і стверджує своє становище у важкій промисловості. 
Четвертий період — доба німого кіно. П’ятий період — початок 
царства звукового кіно; закінчується він із початком Другої сві-
тової війни. Шостий період охоплює кінець цієї війни і наступні 
роки» [205, 18]. 

Зазначимо, що сьогодні періодизація, запропонована Ж. Са-
дулем, стимулює до дискусії з багатьох причин. Проте у цьому 
випадку нас цікавить інше. 1. У першій тезі стосовно завдання 
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своєї роботи дослідник розглядає кіно у зв’язку з «промислові- 
стю, економікою, суспільством і технікою». Навряд чи можна по-
годитися з тим, що техніка опиняється на останньому місці, хоча 
формально могла би вважатися частиною промисловості. Та-
кож залишається нез’ясованим, який зміст вкладає Ж. Садуль 
у поняття «суспільство», що, як відомо, є структурою багатоа- 
спектною і складною. 2. Французький науковець підкреслює, що 
сучасники не одразу ототожнюють кінематограф із мистецтвом 
і ця теза не викликає ніякого сумніву, але водночас Ж. Садуль 
не ставить запитання, а отже і не шукає відповіді на нього, якою 
ж була мета у винахідників кіноапарату? Це був експеримент 
заради експерименту чи, скажімо, поява фотографії (1839), фо-
тографії, що рухається (1871), та хромофотографії передбачала 
подальший крок уперед? 3. Привертає увагу і третій період, 
який визначає Ж. Садуль: кіно стає мистецтвом і утверджує своє 
становище серед галузей важкої промисловості. Оцінка, зробле-
на дослідником навіть тоді, коли він визначає кінематограф як 
мистецтво, все ж таки тяжіє до підкреслення його промислово-
економічної суті. При цьому в характеристиці періодів його 
становлення жодного разу не акцентується увага на процесі ін-
теграції інших видів мистецтва в кіно або вироблення ним —  
через взаємодію з суміжними художньо-виражальними засоба-
ми — власної кіномови. 

Водночас слід звернути увагу на досить цікаве, хоча і зробле-
не побіжно, зауваження відомого російського історика і теоре-
тика кіно Г. Авенаріуса, який зазначав: «Багато в чому книга 
Ж. Садуля дискутує з книгами інших істориків кіно, які нама-
галися представити історію кіномистецтва як історію розвитку 
різного роду формалістичних течій» [1, 7]. 

Дійсно, переважна більшість дослідників історії кіно Заходу 
намагалися розглянути його як складову частину мистецького 
експерименту початку ХХ століття. Натомість Г. Авенаріус як 
представник кінознавства радянської доби все, що не вписува-
лося в традицію реалізму, зараховував до формалізму. Проте 
йдеться про більш широкий зміст, ніж «чистота» термінології, і 
ті науковці, які зіставляли процес становлення кіно з широким 
мистецьким рухом відповідного періоду так само мали сенс, як і 



ТИМОФІЙ КОХАН

15  ■

ті, хто підкреслював «промислово-економічний» характер нового 
виду мистецтва. Саме тому аналіз і оцінка раннього етапу роз-
витку кінематографа мають реальні труднощі, адже обумовлені 
ситуацією, аналогу якої культурне життя Європи ще не мало. 
Оскільки сукупність науково-технічних пошуків та творчих екс-
периментів була спрямована на досягнення художнього ефекту, 
надзвичайно важливо відтворити процес входження кіно в куль-
турний контекст початку ХХ століття.

Аналізуючи процеси, що відбувалися в європейській прак-
тиці і теорії мистецтва, ми наголошуємо на значному творчому 
потенціалі тих художніх пошуків, що врешті-решт і створили 
культурний простір першої половини ХХ століття. Необхідно під- 
креслити, що протягом перших трьох десятиліть українські та 
російські митці ще були досить активно залучені до культурот-
ворчих процесів Заходу, а зв’язки О. Архипенка, М. Бойчука,  
Д. Бурлюка, О. Довженка, С. Ейзенштейна, В. Кандинського, 
Л. Курбаса, К. Малевича, М. Семенка, М. Шагала і багатьох ін-
ших із західноєвропейською та американською художньою інте-
лігенцією демонстрували обопільний збагачувальний характер.    

Маючи чималі напрацювання щодо історії виникнення та 
хронології розвитку майже кожного конкретного мистецького 
напрямку, теорія, на жаль, ще й досі обминає такі наріжні пи-
тання, як визначення критеріїв нового в мистецтві XX століття, 
обґрунтування меж експерименту, доцільного в процесі худож-
ньої творчості. Адже «вихід за межу» часто призводить до руйну-
вання внутрішніх структурних елементів твору, а саме — образу, 
змісту і форми. Ще й досі мистецтвознавство не проводить чітко-
го розмежування понять «експеримент» і «пошук», кожне з яких 
відбиває нетотожні мистецькі процеси. Доводиться констатува-
ти і складність у визначенні теоретичних засад окремих худож-
ніх течій. Удосконалення потребує також досвід персоналізації 
представників конкретних напрямків, їхніх творчих і життєвих 
доль, визначення впливу на наступні покоління митців. За-
повнення згаданих «білих плям» важливе, на наш погляд, і в 
історичному, і в теоретичному аспектах. Підтвердженням пра-
вомочності наших припущень є принаймні декілька моментів: 
по-перше, закінчення певного історичного періоду — XX століт-
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тя — закономірно викликає інтерес до тих надбань, прорахун-
ків чи невикористаних можливостей, якими цей період позна-
чений. По-друге, у межах минулого століття були започатковані 
такі художні течії, що у модифікованому чи оновленому вигляді 
визначають сучасну мистецьку практику: футуризм — неофуту-
ризм, абстракціонізм — нефігуративізм, символізм — неосим-
волізм, міфопоетизм та ін. По-третє, на початку ХХ століття, як 
уже підкреслювалося, характерною була активна співтворчість 
представників різних культурних регіонів, що значною мірою 
позначилася на пошуково-експериментальній традиції європей-
ського та світового мистецтва, і сьогодні відкрилася можливість 
під новим кутом зору проінтерпретувати наслідки цієї співпра-
ці. Отже, перелічені позиції спонукають продовжувати вивчен-
ня мистецької практики початку XX століття.       

У процесі  аналізу зазначеного періоду досить чітко простежу-
ється загальна тенденція всіх художніх напрямків — створити 
у мистецтві принципово нове. Це прагнення базувалося по суті 
на одній спільній тезі: «старе» мистецтво вичерпало себе, і його 
історія закінчилася разом із завершенням XIX століття. Декла- 
ративність таких тверджень очевидна так само, як і деклара-
тивність закликів щодо створення принципово нового мисте-
цтва. Скільки ж «нових» мистецтв може бути? Цього питання на 
межі XIX–XX століть ніхто не ставив, адже абсурдність ситуації 
примусила би молодих митців припинити творчі експерименти. 
Власне, тоді чіткої, обґрунтованої моделі нового мистецтва не за-
пропонував ніхто. Саме тому задля більш чи менш об’єктивного 
відтворення тогочасної ситуації доцільно використати поняття 
«варіація», що походить від лат. vагіаtіо — змінювати і — ши-
роко практикується в музиці: музичний твір, у якому тема де-
кілька разів подається повторно зі змінами у фактурі, ладі, то-
нальності, мелодії, гармонії та ін. Реконструкція художніх течій 
початку XX століття, що яскраво заявили про себе в цей період 
у поезії, живопису, театрі, музиці, показує, що в мистецтві відбу-
вався процес, за жанром схожий на варіацію: одна тема — нове 
мистецтво — повторно, іноді з малопомітними змінами.

Становлення нового мистецтва, що деталізувалося в низці 
конкретних напрямів, відбувалося в загальному культуротвор-
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чому процесі оновлення світовідношення. Цей процес мав і таку 
своєрідну рису, як заперечення реалізму — творчого методу, що 
протягом ХІХ століття набув у Європі панівного стану. На межі 
ХІХ–ХХ століття складається дещо парадоксальна ситуація, 
а саме: заперечення реалізму вже оцінюється як новаторство. 
Сьогодні важко перерахувати ті мистецькі напрями, що скла-
далися протягом перших двох десятиліть минулого століття, 
але поступово більш-менш чітко сформувалися фовізм, дадаїзм, 
футуризм, кубізм, супрематизм і абстракціонізм. Показово, що 
виникнення, розвиток і занепад деяких із цих напрямків укла-
далися в 10–15 років. Лише окремі з них — абстракціонізм, екс-
пресіонізм, сюрреалізм, — маючи значний художній потенціал, 
утвердилися в культурному просторі наступних десятиліть XX 
століття.

Серед наріжних чинників нових художніх течій слід уважати 
відмову від реалізму, що робила можливим руйнування таких 
важливих структурних елементів реалістичної методології, як 
образ — спосіб і форма освоєння дійсності в мистецтві, позна-
чена нероздільною єдністю почуттів і смислових моментів, — та 
зміст — сторона цілого, сукупність частин (елементів) твору. 
Всупереч образу і змісту, наголос робився на формі, тобто внут- 
рішній організації змісту. Зрозуміло, що ніхто не заперечує зна-
чущості форми, складності її будови, можливості «естетичного 
навантаження» провідних її ознак у кожному конкретному виді 
мистецтва (слово, звук, колір) у процесі створення художнього 
твору. Проте відокремлена від змісту й змушена існувати у «без-
образному» просторі, форма, певною мірою, втрачає рівновагу, 
що забезпечувалася саме образом і змістом твору. Насамкінець 
абсолютизація форми досить часто призводить до руйнування 
діалогу між митцем і реципієнтом.

Не можна не враховувати і того, що частина митців, відстою- 
ючи ідею модернізації форми, добре розуміла, що певна увага по-
винна бути приділена і проблемі змісту. Так, прихильники фу- 
туризму Дж. Северіні та У. Боччоні у 1908 році створюють авто-
портрети, в яких зміна форми вже простежується наочно, проте 
змістовно, це, так би мовити, зразки традиційного портретного 
жанру. Показовими є й перші спроби кубістів, зокрема картина 
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П. Пікассо «Авіньонські дівиці» (1908). Це, безперечно, найсмі-
ливіший на той час експеримент із формою, проте живописець 
не відмовляється від чіткої орієнтації глядачів щодо змісту кар-
тини. Над збереженням змісту — важливого чинника цілісності 
художнього твору в умовах модернізації форми — досить актив-
но працює і засновник «метафізичного живопису» Дж. де Кіріко. 
Підтвердженням цього є його картини 1913–1915 років, зокрема, 
«Мовчазна статуя», «Меланхолія» та ін. 

Експерименти з формою притаманні й експресіонізму, пред-
ставники якого водночас намагалися зламати традиційний 
зміст, зосереджуючи увагу або на смисложиттєвих проблемах, 
таких, як «життя-смерть», або на передачі складних психофізіо-
логічних станів людини — відчаю, страху, самотності, розгубле-
ності та ін.    

Щодо сюрреалізму, то його засновники цілком свідомо збере-
гли у назві цього мистецького напрямку термін «реалізм», до-
давши до нього приставку «сюр» — зверх, над. Небажання фор-
мально розривати зв’язки з реалізмом підтверджує й орієнтація 
першого покоління сюрреалістів (А. Бретон, С. Далі, Дж. де 
Кіріко, Р. Магрітт) на психоаналіз З. Фрейда як теоретичне 
підґрунтя сюрреалістичних фантазій. Необхідно чітко усвідом-
лювати, що використання сюрреалістами ідей З. Фрейда йшло 
переважно у двох напрямах: по-перше, орієнтація на сновидіння 
і модифікація їх символіки у мистецькі твори, а по-друге, — по-
стійне врахування того, що сам З. Фрейд був прибічником кла-
сичного мистецтва і найбільше цінував творчість своїх видатних 
сучасників — письменників реалістичної орієнтації (Т. Драйзер, 
Т. Манн, Р. Роллан, С. Цвейг). Успадковуючи психоаналіз, сюр-
реалісти, на їхнє глибоке переконання, своєрідно поглиблювали 
реалізм, удаючись до «авторської» модифікації його засад. Знач- 
но пізніше сюрреалісти трансформують поняття «реалізм» у  «ре-
альність», продовжуючи водночас поєднувати в своїх творах еле-
менти реалістичного відображення з «таємничою абсурдністю 
буття».

Як відомо, експресіонізм та сюрреалізм сформувалися дещо 
пізніше ряду формалістичних напрямків, якими позначений 
відхід молодих митців початку XX століття від традицій класич-
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ного мистецтва. Молоді французькі, італійські і німецькі жи-
вописці, поети, музиканти (Г. Аполлінер, Г. Вальден, А. Глез, 
Р. Делоне, Ф. Леже, А. Маке, Ф. Марінетті, Ф. Марк, П. Пікассо, 
А. Шенберг) були впевнені, що реалізм вичерпав себе. Це пере-
конання примушувало їх шукати нові засоби виразності, що на-
снажувалися дивовижними технічними досягненнями на межі 
ХІХ–ХХ століть. Поступово літак, автомобіль, залізниця стають 
символами нових швидкостей, нового ритму життя. Митців не 
могли не вражати успіхи тогочасної науки, методи якої, як вва-
жав Пікассо, обов’язково слід перенести у мистецтво. Саме тому 
поняття «експеримент» стає чи не найпопулярнішим у колах  
художньої богеми.

Ми вже підкреслювали необхідність розмежовувати понят-
тя «експеримент» і «пошук», що є різними за об’ємом. Поняття 
«пошук» є більш широким і збігається з творчим процесом як у 
науці, так і в мистецтві. Процес творчого пошуку може передба-
чати низку експериментів, а може бути самостійним феноменом. 
Початок ХХ століття надав приклади як мистецького пошуку, 
так і експерименту. Проте і пошук, і експеримент далеко не за-
вжди мали продуктивні наслідки, але водночас саме вони дають 
змогу більш або менш переконливо відтворити ту атмосферу, що 
існувала в період, який ми аналізуємо.

Вивчення тих процесів, які можна вважати найпоказовіши-
ми для мистецтва, в першу чергу, Франції, Німеччини та Італії, 
досить чітко виявляє інтерес митців до науково-технічних досяг-
нень, що позначили  початок ХХ століття. Певною мірою, зокре-
ма для Франції, це було обумовлено популярністю неопозити-
вістських ідей серед художньої інтелігенції. Позитивізм і його 
логічне продовження — неопозитивізм — явище на початковому 
етапі свого розвитку, як відомо, повністю французьке, і цілком 
природно, що саме ця країна найбільш послідовно і виразно 
втілювала в життя філософські настанови Огюста Конта (1798–
1857) — засновника позитивізму, який, переймаючись переду-
сім обґрунтуванням стадій інтелектуальної еволюції людства, 
не обминув увагою і мистецтво, що стає на «позитивній» стадії 
особливо важливим і значущим. Згідно з поглядами О. Конта, 
мистецтво є насамперед інтерпретатором «об’єктивного знання», 
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популяризатором досягнень природничих і технічних наук. Фі-
лософ наголошував: «Дивовижні діяння людини, підкорення 
природи, чудова організація суспільства — ось що повинен оспі-
вувати в наші дні справжній естетичний геній, який перебуває 
під активним упливом позитивного духу — дійового джерела но-
вого могутнього натхнення» [108, 730]. 

Трансформуючи наріжні положення філософії О. Конта в ес-
тетичний контекст та — конкретно — в аналіз проблеми худож-
ньої творчості, український естетик О. Оніщенко підкреслює: 
«Позиція О. Конта викликає значний інтерес із кількох причин. 
Це пов’язано і з новим підходом до осмислення проблеми стиму-
лів художньої творчості, і з питанням природи натхнення, але 
у цьому випадку для нас найважливішою є можливість конста-
тувати позицію О. Конта щодо продуктивності зв’язку філософії 
та практики мистецтва…» [180, 95]. Саме від пошуків позитивіз-
му на теренах впливу філософії на розвиток мистецтва починає 
утверджуватися досить продуктивна теоретико-творча тенден-
ція в художньому житті Франції 70–90-х років ХІХ століття — 
натуралізм.

Як відомо, ідеї О. Конта привернули увагу І. Тена та Е. Золя 
і були розвинені ними в оригінальний спосіб. Наслідком цього 
стала цілісна модель позитивізму, в якій чільне місце займала 
не лише філософія (О. Конт), а й мистецтвознавство (І. Тен) і 
мистецька практика (Е. Золя, брати Гонкур). Саме Еміль Золя 
(1840–1902) — засновник і пристрасний популяризатор натура-
лістичного методу в літературі і мистецтві — створив цикл рома-
нів «Ругон-Маккари», що вважається класичним зразком худож-
ньої інтерпретації теоретичних засад позитивізму. Зазначимо, 
що письменник орієнтується не тільки, а іноді й не стільки, на 
власне розуміння натуралізму, а й спирається на мистецтво- 
знавчі принципи, визначені І. Теном. Останній же, повністю 
сприйнявши ідеї О. Конта, спробував «пристосувати» їх до проб- 
лем гуманітарних наук узагалі і завдань мистецтвознавства зо-
крема. Позиція Тена руйнувала статус гуманітарних наук як 
самостійних і самодостатніх, адже вони «…повинні “вчитися” в 
природничих чіткості мислення, аргументованості висновків,  
…мають послідовно розробляти поняттєво-категоріальний апа-
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рат» [144, 12]. Він наполягає на значенні поняття «факт», а 
кожний твір мистецтва — «естетичний факт» — опрацьовуєть-
ся митцем до чіткості наукового експерименту. Поряд із понят-
тям «факт» О. Оніщенко вважає необхідним виокремлювати те- 
нівську концепцію «головного характеру», «відпрацювання якої,  
зокрема, зумовила необхідність залучення біологічного і медич-
ного досвідів» [180, 95]. На її думку, цей «дивовижний синтез 
відкрив для І. Тена можливість виходу у площину морально-
етичної проблематики».

О. Оніщенко має рацію, коли підкреслює роль тенівської моди-
фікації позитивізму у становленні міжнаукових зв’язків та зба-
гаченні понятійно-категоріального апарату щодо дослідження 
проблеми художньої творчості. Важливо, на наш погляд, особли-
ву увагу звернути і на проблему інтерпретації, досить виразно 
представлену в естетико-мистецтвознавчому аспекті позитивіз-
му. Інтерпретаційний потенціал «позитивізму — натуралізму» 
виявився очевидним, коли французькі кінематографісти протя-
гом кількох десятиліть активно екранізували твори Е. Золя, се-
ред яких виокремимо такі: «Пастка» (1908), «Жерміналь» (1913), 
«Земля» (1921), «Нана» (1926), «Тереза Ракен» (1928, 1953), 
«Людина-звір» (1938), «Дамське щастя» (1943), «Жервеза» (1956) 
та ін. Навіть сьогодні важко остаточно збагнути та оцінити ті по-
тужні професійні надбання, що майже за півстоліття між 1908 та 
1956 роками «опрацювання» творів такого непересічного письмен- 
ника, як Золя, отримала не лише французька, а й загалом євро- 
пейська кінематографія. Підкреслимо, що протягом першої по-
ловини минулого століття вплив і позитивізму, і натуралізму на 
формування художнього мислення тогочасних діячів культури 
був реально відчутним, оскільки саме ці типи світорозуміння 
мали достатньо глибоке коріння в європейському культурному 
просторі. На нашу думку, серед інших чинників саме і завдяки 
екранізаціям романів Е. Золя, що надавали сценаристам, режисе-
рам, акторам якісний літературний матеріал та можливість пра- 
цювати над втіленням на екрані неординарних, яскраво особи-
стісних характерів, у французькому кінематографічному просто-
рі «закріпилися» Л.-А. Антуан, Ж. Габен, А. Капеллані, М. Карне, 
Р. Клеман, Л. Нонге, Ж. Ренуар, С. Сіньоре, Ж. Фейдер тощо.
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Визначаючи позитивізм як своєрідне теоретичне підґрунтя, 
що спонукало митців до художнього експерименту, зазначимо, 
що часто їхні пошуки мали авторський, цілком незалежний від 
філософських настанов характер. Адже специфічність мистецтва 
стосовно науки настільки очевидна, що повністю дублювати на-
укові експерименти воно просто не змогло б. Отже, аналізуючи 
проблему теорії експерименту та практики експериментування, 
варто, на нашу думку, говорити не про пряме копіювання на-
укового експерименту як такого, а про авторський пошук, про 
орієнтацію на створення принципово нового, що врешті-решт і є 
певними аспектами експерименту.

Відзначаючи досить прискіпливий інтерес до експерименту 
в дослідженнях українських та російських фахівців, необхідно 
підкреслити, що в естетико-мистецтвознавчих працях західно-
європейських авторів також виразно простежується зазначена 
спрямованість. При цьому вихідні позиції у дослідників різних 
країн збігаються: 1) віддається належне позитивізму; 2) підкрес-
люється теоретико-методологічне значення таких робіт Е. Золя, 
як «Іполіт Тен як художник», «Експериментальний роман», «Пра-
ва романіста». Але подальші розміркування вчених виявляють 
специфічність їхніх підходів та висновків. Зокрема, Ханс-Георг 
Гадамер (1900–2002) — відомий німецький філософ, який зна-
чну увагу приділяв естетико-мистецтвознавчій проблематиці,  —  
погоджуючись, що експеримент бере свій початок у специфіці 
наукової діяльності, підкреслював його «самодостатність» у мис-
тецтві, що є тїєю сферою, в якій експеримент існує заради себе 
самого. Він (експеримент — Т. К.) і привносить у мистецтво те 
нове, що вирізняє кожний твір чи цілий напрямок.

Для більш ґрунтовного аналізу гадамерівської концепції 
експерименту можна залучити його статтю «Мистецтво та на-
слідування» (1967), на сторінках якої Х.-Г. Гадамер показав, що 
наслідування в мистецтві є ознакою появи таких творів, зміст 
яких чітко відображає процеси і явища навколишньої дійсності. 
Теоретик, зокрема, зазначав: «Вимога, щоб мистецтво не супере- 
чило закону правдоподібності, переконання, що в довершеному 
творі мистецтва перед нашим внутрішнім зором постають обра-
зи самої природи в найчистішому вияві, віра в ідеалізуючу силу 
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мистецтва, що надає природі її справжнього здійснення, — це 
відомі уявлення, що входять у термін «наслідування природи» 
[60, 18].

На думку Гадамера, зміна класичної мистецької традиції на 
оновлену (в термінології теоретика — «модерністську») вимагає 
заміни наслідування експериментом. Саме тому, вважає дослід-
ник, «коли в другій половині ХІХ сторіччя одна з основних пе-
редумов саморозуміння образотворчого мистецтва останніх сто- 
річ — лінійна перспектива — почала розхитуватись, це вже ві-
щувало становлення нових стосунків з традицією» [61, 55]. 

Процитована теза Гадамера дає можливість говорити про зов- 
сім нові відносини з некласичною традицією, перш за все у жи-
вопису та музиці, а саме: наголос зміщується у бік людини, яка 
сприймає мистецький твір, адже їй «треба самостійно синтезу-
вати різні ракурси, що з’являються на полотні, — і тоді врешті-
решт тебе охоплює і підносить відчуття глибокої гармонії і 
справжності твору, так самісінько, як це відбувалося колись на 
основі всезагальної змістовності образу» [61, 56]. Таким чином, 
модерністське мистецтво — це експеримент не лише митця, а й 
глядача чи читача, які сприймають твір. А це вимагає включен-
ня в процес творчості, використання специфічних засобів, спи-
раючись на які можна «зануритися» у творчу лабораторію мит-
ця. Для Гадамера такими засобами виступають «гра», «символ», 
«свято», що одночасно засвідчують причетність конкретного тво-
ру до мистецтва.

Проблема експерименту в контексті концепції традиції на-
була в розміркуваннях Гадамера ще одного важливого аспекту. 
Зазначимо, що традиція для вченого не є чимось сталим, статич- 
ним, а, скоріше, може виступати в ролі своєрідної абетки для 
вивчення мови мистецтва, адже класика має своєрідні літери, 
склади, з яких поступово утворюються слова. Тільки навчив-
шись «читати», можна почати спілкування з творами класично-
го мистецтва. Гадамер наголошує: «Вона (традиція — Т. К.) не 
охорона пам’ятників у розумінні збереження, вона — це повсяк-
часна взаємодія між нашою сучасністю… та минулим, якому ми 
також належимо» [61, 95].

У наведеній думці Гадамера на особливу увагу заслуговують 
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останні слова, а саме — «минуле», до якого ми також належимо. 
Це положення цілком слушно зосереджує увагу на тому, що жод-
ний етап у розвитку мистецтва, в тому числі і модернізм, просяк-
нутий експериментаторством, не виникає на порожньому місці, 
а є продовженням певної загальної тенденції. Навіть тоді, коли 
конкретні митці намагаються повністю зректися минулого, своє 
нове мистецтво вони формують як антипод минулого. Й у тако-
му — опосередкованому — вигляді минуле все ж є присутнім у 
сучасному.   

Необхідно відзначити, що різні аспекти проблеми традиції, 
новаторства, експерименту представлені в роботах провідних за-
хідноєвропейських філософів (Т. Адорно, В. Беньямін, Я. Мукар-
жовський, В. Татаркевич тощо). В умовах же межі ХХ–ХХІ сто-
ліття, коли нагальною теоретичною проблемою, як зазначалося 
вище, стає узагальнення теоретико-практичного досвіду мину-
лого, експеримент, експериментування, експериментальне мис-
тецтво, митець-експериментатор опиняється у центрі пильної 
уваги нового покоління науковців. Така орієнтація притаманна 
розвідкам українського естетика О. Бенюк, яка, по-перше, нама-
гається реконструювати теорію становлення поняття «експери-
мент» (позитивізм О. Конта, мистецтвознавча модифікація пози-
тивізму І. Теном та натуралізм Е. Золя); по-друге, виявляє його 
специфіку в модернізмі, виокремлюючи художні експерименти 
з кольором, із формою, з предметністю і навіть із творчим проце-
сом; по-третє, аналізує специфіку українського варіанту мистець-
ких експериментів на прикладі творчості видатних українських 
митців початку ХХ століття, а саме: М. Семенка, О. Полтораць-
кого (література), К. Малевича, М. Бойчука, О. Екстер (живо-
пис), Л. Курбаса (театр), Б. Лятошинського (музика).

Визначаючи особливості мистецького експерименту в добу 
модерну, О. Бенюк наголошує: «Епоха модерну формує якісно 
інакший тип мистецького експерименту. Він, перш за все, орієн- 
тований на пошук якісно нового і непередбачуваного. Модерніст 
повинен застосовувати такі методи в експерименті, результати 
яких годі передбачати; він має бути приголомшений своїм ви-
твором. Таке тлумачення експерименту впускає художника у 
безмежні та неохопні простори його уяви» [22, 140]. 
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На погляд дослідниці, експеримент в умовах модерністсько-
го мистецтва початку ХХ століття вивільнив і підтримав творчу 
фантазію та уяву митця. Це значною мірою активізувало про-
цес творчості і зумовило появу таких мистецьких напрямків, 
які зробили фантазію та уяву самоціллю: «Далі у цьому плані 
ідуть сюрреалісти, котрі задля найповнішого розгортання уяви 
та найвільнішого фантазування зводять процес художньої твор-
чості до напівсвідомих, напівсонних марень» [22, 140]. 

Цілком слушне звернення О. Бенюк до процесу розкріпачення 
фантазії та уяви в експериментуванні модерністського мистецтва 
зовсім деформує традиційне враження про експеримент, адже 
саме фантазія та уява є такими психо-фізіологічними станами 
митця в процесі художньої творчості, які не піддаються ніякій 
перевірці чи корегуванню. Водночас через це експеримент може 
перетворитися на свавілля. Це в різних термінах фіксують теоре-
тики, які аналізують і добу модерну, і трансформацію модернізму 
в постмодернізм. Так, деякі дослідники вважають, що експери-
мент у модернізмі призводить до хаосу, за висновком Т. Адор- 
но, до «моря невідомого», до руйнування образності в мистецтві. 
Інші, навпаки, стверджують, що експеримент обумовив свободу 
вибору. Але, незалежно від позиції дослідників, усі, хто аналізує 
експеримент, уживають поняття «нове»: «В межах науки нове не 
може бути створене лише заради самого себе, це нове має впису-
ватись і підтверджуватись існуючою системою наукових знань. 
Наука завжди була і залишається пошуком істинних знань і 
тому базується на позиціях раціоналізму. Нове ж у мистецтві не 
потребує ніякого підтвердження чи перевірки. Категорія нового, 
піднесена і оспівана естетикою модерну та постмодерну, досягає 
свого апогею у творенні нового заради нового» [22, 141]. 

Трактуючи значення «нового» в мистецтві взагалі і його са-
моцінність — «творення нового заради нового» — в модернізмі, 
О. Бенюк підкреслює спорідненість «нового» й «експерименту». 
Саме вона (спорідненість — Т. К.) повністю може виявитися в 
мистецтві кіно, що ми проаналізуємо пізніше. Проте в контек-
сті розкриття ролі експерименту в мистецтві початку минулого 
століття підкреслимо, що кінематограф на порубіжжі ХІХ–ХХ 
століття взагалі був, по-перше, новим видом мистецтва, який не 
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мав аналогів в історії художньої культури, а по-друге, став на-
слідком сміливого науково-технічного експерименту, що пізніше 
стимулював експеримент художній.

Становлення проблеми експерименту в широкому її розумін- 
ні справедливо пов’язують із початком ХХ століття, але специ-
фіка її існування й активного теоретичного опрацювання зазна-
ченим періодом не вичерпується. У різних видах мистецтва (осо-
бливо яскраво це виражено в живопису, музиці, кінематографі) 
експеримент має наскрізний характер і поза експериментом ці 
види мистецтва не могли б існувати. Адже протягом усього ХХ 
століття потужним стимулом розвитку цих видів мистецтв ви-
ступали досягнення хімії, оптики, комп’ютерної промисловості, 
нових джерел запису звуку тощо.

Експериментуванням просякнуто мистецтво постмодернізму. 
Зазначимо, що під його вплив потрапляють практично всі види 
мистецтва. В який же спосіб постмодернізм утілює в різні види 
мистецтва конкретні естетико-мистецтвознавчі ідеї? Українські 
естетики і мистецтвознавці, аналізуючи різні аспекти процесу 
вироблення постмодерністським мистецтвом власної художньої 
визначеності, наголошують на його найпоказовіших ознаках: 
«оригінальність», «симулякр», «колаж», «ексцентризм», «дивовиж- 
не» та ін. Усі ці ознаки, а їхній перелік можна продовжувати, 
є певними зрізами експерименту. Показовим у цьому зв’язку є 
відпрацювання В. Личковахом поняття «ексцентризм», що дає 
можливість побачити співвіднесення експериментальності в мис-
тецтві з більш широкими сферами світобачення: «Ексцентризм 
буття перетворюється в ексцентризм свідомості, рефлексуючись 
у посткласичних напрямах філософії, науки, моралі, мистец- 
тва ХХ сторіччя. Співвідношення в цілому, його поведінкові та 
художньо-естетичні прояви наповнюються нетрадиційним, без-
предметним змістом. Ексцентризм стає світоглядним принци- 
пом і загальнокультурною парадигмою модерного мистецтва як 
в авангарді, так і в постмодернізмі» [151, 40]. 

Можна сказати, що так само, як і позитивізм в умовах середи- 
ни ХІХ століття стимулював інтерес митців до експерименту і 
забезпечив мистецькому життю такі явища, як натуралізм, до-
кументальну літературу, а пізніше, і документальне кіно (спону-
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кальною силою тут виступала концепція факту І. Тена), так і в 
добу постмодернізму його філософська орієнтація, багато в чому 
відштовхуючись від теоретичних настанов З. Фрейда, спонукала      
Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, Ж. Лакана, Ж. Ліотара до модифікацій 
експерименту і виявлення найрізноманітніших засобів активі-
зації впливу мистецького твору на глядача, слухача чи читача. 

Слід наголосити на існуванні досить міцних двосторонніх 
зв’язків між теоретиками постмодернізму та практиками мис-
тецтва. Так, Ж. Дельоз активно втручається в сферу літерату-
рознавства (аналіз творчості австрійського письменника Л. фон 
Захер-Мазоха), пише ґрунтовну роботу, присвячену історії та тео- 
рії кіно, Ж. Дерріда зорієнтовує митців (незалежно від того, до 
якого виду мистецтва вони належать) на широке використання 
колажу, оскільки переконаний, що сучасне мистецтво повинно 
синтезувати розрізнені образи, намагаючись поєднати несуміс-
ні речі. Саме тому дослідник заперечує необхідність стильової 
цілісності твору, вважаючи єдиний художній стиль ознакою 
стандарту. Чимало митців повністю поділяють подібні настано-
ви і досить удало експериментують, зокрема з колажем. Якщо 
традиційно колаж асоціювався з живописом, то постмодерніст-
ська теорія сприяла його впровадженню в літературу. Яскравим 
підтвердженням доцільності використання колажу в літературі 
є творчість відомого сербського письменника М. Павича. Його 
романи «Хазарський словник», «Шухляда для письмового при-
ладдя», «Остання любов у Константинополі», за словами літе-
ратурознавця Я. Михалковича, є «радикальною зміною процесу 
написання, публікації, читання і критики літературного твору» 
[165, 194]. І далі: «Структуру оповідань Павича можна умовно 
порівняти з комп’ютерною відеогрою. В них простір, на перший 
погляд, не обмежений, так що створюється ілюзія безкінечності. 
Переходячи з рівня на рівень, уперед-назад, вліво-вправо ви-
рішуються загадки й збираються відомості, щоб із мозаїки ви-
йшло ціле, а це можуть лише майстри гри» [165, 199]. Зрештою 
творчий доробок М. Павича свідчить, що мозаїка і є колажем, а 
«майстром гри» виступає і письменник, і читач, який приймає 
непросту для себе умову — зрозуміти «колажний роман».

У межах постмодерністської художньої мови успішно експе-
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риментує і відомий британський письменник Дж. Фаулз, роман 
якого «Жінка французького лейтенанта» літературознавці одно-
голосно кваліфікують як постмодерністський, що було принци-
пово новим явищем порівняно з його романами «Колекціонер» 
(1963) та «Волхв» (1965). У логіці творчості Дж. Фаулза досить 
яскраво простежуються ті нові експериментальні прийоми, які 
дозволяє постмодерністська модель творчості. Відомо, що роман 
«Жінка французького лейтенанта» викликав інтерес у кіномит-
ців і став об’єктом екранізації. 

Так, у кіноверсії, знятій англійським режисером К. Рейзом 
(1981), глядачам пропонується кілька варіантів фіналу фільму. 
Це також один із постмодерністських прийомів, що начебто «роз-
миває» роль і необмежену владу автора твору й активізує фан- 
тазію аудиторії. З одного боку, такий експеримент здається вда-
лим і перспективним щодо включення кожного, хто дивиться 
картину, в творчий процес, але, з іншого, — захопившись таким 
прийомом, митці (нагадаємо, що прихильником вільного вибо-
ру кінця твору є і відомий російський письменник Б. Акунін — 
Т. К.) нерідко втрачають можливість послідовно донести власну 
позицію та надати твору довершеності.    

Отже, стан експерименту в умовах постмодерністського мис-
тецтва позначений такими ж рисами пошуковості, що були при-
таманні експерименту на початку ХХ століття. Одночасно мож-
на логічно враховувати, що тодішнє експериментування мало 
значно міцніший ґрунт завдяки орієнтації на природничі науки, 
в межах яких експеримент присутній закономірно й органічно. 
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У контексті сучасного мистецтвознавства проблема синтезу 
мистецтв, хоча і періодично, але постає в зв’язку з розглядом 
певних творів кінематографа, театру чи телебачення. Зрозумі-
ло, що далеко не всі теоретичні проблеми мають «постійну на-
укову прописку», проте значення ролі синтезу щодо вивчення 
видової специфіки мистецтва і щодо питання взаємодії певних 
видів мистецтва відзначається багатьма дослідниками, незва-
жаючи на тривалий і суперечливий досвід наукового опрацю-
вання проблеми.

Підкреслимо, що інтерес до художньо-виражальних можли-
востей синтезу мистецтв виник перш за все у середовищі митців 
і викликав до себе неоднозначне ставлення. Так, зауваження 
щодо «музичності» живопису можна знайти у Ж. Брака, Ж. Сера, 
П. Сіньяка, тоді як «фонетичними експериментами» щодо досяг-
нення «музики слова» проникнуті як поезія М. Асєєва, А. Круче-
них, М. Семенка, так і теоретичні напрацювання В. Хлєбнікова. 
Не залишилися осторонь і спроба поєднати слово і звук фран-
цузькими поетами, зокрема Стефаном Малларме, який свідомо 
змінював звичайний порядок слів та словосполучень, уважаю-
чи, що поезія здатна передавати «надчуттєве» так само виразно, 
як і музика.

На нашу думку, предметом окремого дослідження може бути 
ставлення до синтезу мистецтв представниками німецького та 
французького романтизму (Е. Т. А. Гофман, Ж. Санд). Росій-
ський мистецтвознавець І. Белза звертає увагу на лист Гофмана 
від 24 лютого 1804 року, в якому відомий німецький письмен-
ник і композитор пише «про надлишок відчуттів, з хаосу яких 
повинні викристалізуватися художні образи: чи то книга, опера 
або картина». У цьому зв’язку І. Белза зазначає: «Ця фраза, не-
зважаючи на її короткість, уже в якійсь мірі дозволяє судити про 
основний принцип поетики Гофмана, принцип романтичного 
синтезу мистецтва, у розвиток якого він зробив дійсно величез-
ний внесок» [47, 11].

1.2. СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ:  
ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ
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Водночас необхідно назвати митців, у першу чергу славетного 
В. Ван Гога, які вельми обережно ставилися до цієї ідеї, вважаю-
чи, що синтез може зруйнувати специфіку живопису, музики чи 
літератури як самодостатніх видів мистецтва. Ван Гог, зокрема, 
досить іронічно висловлювався з приводу спроб «музиціювати за 
допомогою кольору».

Маючи неоднозначну оцінку практиками мистецтва, пробле-
ма синтезу обумовила розмаїття підходів та спроб її інтерпрета-
ції в середовищі науковців. Реконструюючи історію постановки і 
вивчення проблеми синтезу мистецтв, слід передусім системати-
зувати той теоретико-практичний досвід, який було накопичено 
М. Волошиним, В. Кандинським, О. Скрябіним, М. Чурльонісом 
відносно виявлення естетико-художнього потенціалу тих мис-
тецьких експериментів, що зумовлені свідомим синтезуванням 
кольору і звуку, кольору і слова, звуку і слова. Наголосимо, що 
надзвичайно цікавий матеріал представлений у теоретичній 
спадщині В. Кандинського, який не тільки працював як прак-
тик у багатьох видах мистецтва (живопис, музика, театр, літера-
тура), але й залишив значні розробки щодо проблеми синтезу і 
його культуротворчого потенціалу.

Творчість зазначених митців неодноразово ставала об’єктом 
теоретичного аналізу, проте більш або менш послідовно питання 
синтезу мистецтв інтерпретовано в художніх пошуках О. Скрябі-
на: від робіт В. Каратигіна і Л. Сабанєєва, здійснених на почат-
ку ХХ століття, до досліджень феномена світломузики у 70–80-ті 
роки того ж століття Б. Галеєвим. Що ж до інших митців, то проб- 
лема синтезу розчинена, на думку дослідників їхньої спадщини, 
у контексті більш важливих проблем.

Опрацювання тих теоретичних робіт, що дозволяють уявити 
всю складність проблеми синтезу, стимулює зосередження на 
позиції Б. Галеєва, який протягом тривалого часу досліджує за-
значену проблему. Показово, що, обґрунтовуючи актуальність 
дослідження світломузики як нового мистецтва, науковець звер-
тається до книги Б. Балаша «Кіно: становлення і сутність нового 
мистецтва» [63, 9], на сторінках якої автор аналізує процес на-
родження кіно і називає невиправною помилкою той факт, що 
«естетики, історики мистецтва і психологи» не приділили по-
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трібної уваги становленню кіно — «єдиному мистецтву, день на-
родження якого ми знаємо». Розвиваючи свою думку, Б. Балаш 
наголошує: «Вчені упустили це. Хоча вперше за століття була 
можливість спостерігати неозброєним оком одне з найрідкісні-
ших явищ історії культури: виникнення нових художніх форм, 
до того ж художніх форм єдиного мистецтва, яке народилося в 
наше століття, в нашому суспільстві, матеріальні і духовні пере-
думови якого всім нам відомі» [63, 5]. Б. Галеєв намагається не 
повторити цієї помилки і, з одного боку, аналізує «світломузи-
ку — наступне за кінематографом мистецтво, народжене в наш 
вік, у нашому суспільстві», що так само неможливе без наявнос-
ті певного технічного інструментарія, так само — синтетичне й  
слухозорове, але на відміну від кінематографа таке, що робить 
своїм матеріалом відокремлені звуки музики, які взаємодіють з 
так само «відокремленим динамічним світловим зображенням, 
організованим в часі за своїми специфічними законами» [63, 5–6], 
а з іншого — Б. Галеєв робить порівняльний аналіз, зіставляючи 
синтетичність світломузики та синтетичність кіномистецтва.

Значення дослідження Б. Галеєва полягає передусім у тому, 
що він здійснив систематизацію тих дискусійних моментів, які 
«супроводжували» проблему синтезу мистецтв у теорії ХVІІІ–
ХІХ століття. Це дало змогу переконатися, по-перше, в творчо-
пошуковому характері позицій окремих учених минулого, а  
по-друге, в існуванні потужного теоретичного підґрунтя, що може 
стимулювати розвідки на теренах кінознавства. Як відомо, спро-
ба по-новому висвітлити ідею взаємодії мистецтв присутня вже 
в роботі Лессінга «Лаокоон», на сторінках якої він обґрунтував 
«протиприродність спроб буквального розуміння таких образних 
висловів, як «живопис — німа поезія», «поезія — живопис, що го-
ворить». Б. Галеєв розкриває значущість кінематографа, в якому 
«зображення отримало реальний рух», з’явилося зафіксоване на 
плівці слово, що «реально звучить», заговорила з екрану «види-
ма людина» [63, 67].

Ще більш близькою, ніж це було у Лессінга, до сучасного пог- 
ляду на синтез є точка зору Р. Вагнера. Саме він виявив досить 
специфічні дискусійні моменти синтезу. Композитор був пере-
конаний, що кожний вид мистецтва намагається максимально 
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розвинути свої можливості, а це призводить до «межі мистецтва, 
яку воно перейти не може під страхом зробитися незрозумілим, 
дивним і безглуздим». Унаслідок цього процесу кожне мистец- 
тво, яке «дійшло до межі», має єдину можливість зберегти себе, а 
саме: «…простягнути руку іншому — зрідненому».

Б. Галеєв вважає таку позицію Р. Вагнера помилковою та роз-
виває ідею про зародження нового синтетичного мистецтва як 
наслідку саморуху, який виникає в процесі взаємодії двох проти-
лежних тенденцій, які об’єднують свої зусилля. На думку Б. Га-
леєва, до взаємодії, до синтезу здатні «зміцнилі» мистецтва, які 
усвідомили свою силу. Це стимулює дослідника розглянути нове 
мистецтво — кінематограф — як синтез: 1) «кінематограф —  
це мистецтво живопису, що рухається; 2) кінематограф — це 
видима, зрима література; 3) кінематограф — це електричний 
(або оптичний) театр» [63, 70]. Проте було б великою помилкою 
вважати кіно механічним рухом за принципом: кіно — живопис; 
кіно — література; кіно — театр. Б. Галеєв аргументовано по-
казує, що ніякої «механічності» в становленні кіно немає, адже 
«кіно — це самостійне мистецтво, здатне до саморозвитку, яке 
володіє своєю специфікою синтетичного, слухо-зорового, вира-
жального мистецтва» [63, 71]. Показово, що Б. Галеєв не вважає 
синтез мистецтв на рівні кінематографа завершеним процесом. 
В умовах другої половини ХХ століття, на його думку, можна 
спостерігати, хоча і «ембріональну», але все ж тенденцію «кіне-
матограф — світломузика» і пов’язані з нею «кіноцентристські» 
концепції нового мистецтва» [63, 142].

Підкреслимо, що синтез мистецтв як гранична проблема ес-
тетики і мистецтвознавства більш виразно представлена в кон-
тексті саме видової специфіки мистецтв. Щодо такого аспекту її 
дослідження, то, на наш погляд, доречно наголосити на тій тен-
денції, що розглядає синтез в мистецтві як «багатозначні сполу-
ки» різних його видів або як специфічний процес колективного 
створення кінофільму чи театральної вистави. У таких випад-
ках мова йде, скоріше, про узгодження різних творчих індиві- 
дуальностей заради досягнення художньої цілісності.

Зазначені нами спроби аналізу проблеми синтезу мистецтв і 
в історичному, і в теоретичному аспектах не можуть задовольни-
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ти мистецтвознавство початку ХХІ століття, адже інтегративні 
тенденції, принцип міжнауковості, що є ознакою розвитку сучас-
ного гуманітарного знання, впливають, зокрема, і на розумін-
ня питання синтезу. Крім того, яскраво виявляючись в колек-
тивних видах мистецтва — театр, кінематограф, — синтез стає 
компонентом творчого процесу і врешті-решт поглиблює наше 
уявлення про природу художньої творчості. А це саме той аспект 
проблеми синтезу мистецтв, який практично не розроблений в 
мистецтвознавстві. На увагу також заслуговує і питання вияв-
лення специфіки синтезу в контексті суміжних понять. Усе за-
значене обумовлює актуальність даної проблеми і доцільність 
аналізу існуючих точок зору щодо синтезу мистецтв.

Для об’єктивної оцінки стану теоретичного опрацювання проб- 
леми синтезу мистецтв необхідно, на нашу думку, передусім під-
креслити внесок у її розробку як в теоретичному, так і у прак-
тичному плані, що пов’язаний із творчою діяльністю Олександра 
Скрябіна (1871–1915) — видатного російського композитора, ав-
тора новаторських за своєю сутністю творів: «Божественна поема» 
(3-я симфонія), «Поема екстазу», «Прометей» та ін. Для творчих 
пошуків митця характерний інтерес до поєднання музики (звук) 
і живопису (колір) як засобу більш активного використання 
естетико-художніх можливостей цих двох видів мистецтв. У по-
зиції російського композитора дещо ескізно виявляється подвійна 
тенденція: поєднання двох видів мистецтва (музика і живопис) і 
двох самостійних, уроджених людських почуттів (слух і зір).

Під впливом ідей О. Скрябіна знаходився видатний литов-
ський живописець і композитор Мікалоюс Чюрльоніс (1875–
1911), який, за словами литовського мистецтвознавця Л. Шепе-
тіса, не лише найбільше наблизився до творчості О. Скрябіна, 
але й намагався «влитися в ряди особливо яскравих представни-
ків російської неоромантичної школи». Цього, як відомо, не ста-
лося через захоплення митця живописом. Л. Шепетіс зазначає: 
«Перший професійний литовський композитор великого масш-
табу Чюрльоніс все більше відходить від музики, а з 1907 р. і 
аж до кінця своїх днів віддається виключно живопису» [261, 14]. 
Проте формальне рішення займатися музикою чи живописом 
трансформується митцем у більш широкий контекст: людина — 
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природа — космос. Так, протягом 1907–1909 років митець ство-
рює цикли живописних робіт («Знаки Зодіаку», «Казки»), в яких 
діють закони музичної гармонії, те, що мистецтвознавці влучно 
називають «діалогом між зором і слухом».

Аналізуючи специфіку творчого процесу М. Чюрльоніса, 
Л. Шепетіс уводить поняття «спряженість», яке дозволяє орга-
нічно поєднати «художню уяву автора, музикальність і водночас 
живописність пластичних образів». Унаслідок такого творчого 
процесу і з’являється «музичний живопис» митця. Теоретично 
потужною видається думка Л. Шепетіса щодо принципу розгля-
ду «спряженості» (еквівалент синтетичності) творчості видатного 
литовського «композитора-живописця»: «Живописні сонати, пре-
люди і фуги Чюрльоніса викликають суперечки: що ж обумови-
ло його унікальність — живопис чи музика?» [261, 15]. Принагід-
но зазначимо, що всі, хто цікавиться спадщиною М. Чюрльоніса, 
визнають, що його картини не є «прямою проекцією музики на 
холст». Мова йде саме про синтетичність світоставлення, про 
пошук художньої універсальності, одним із компонентів якої і 
є діалог, так би мовити, взаєморозуміння, взаємозбагачення і 
взаємозв’язок людських почуттів.

Позиції О. Скрябіна та М. Чюрльоніса, на перший погляд, до-
сить близькі саме спробами синтезу музики і живопису — двох 
видів мистецтва, що «побудовані», як уже зазначалось, — на 
двох уроджених почуттях людини (зір і слух). Проте ця спільна 
орієнтація Скрябіна та Чюрльоніса врешті-решт набуває само-
бутніх рис і досить виразно індивідуалізується. В експериментах 
Скрябіна живопис представлений перш за все кольором, тобто 
одним конкретним компонентом живописної форми, який пови-
нен відповідати певному звуку — компоненту музичної форми. 
Синтез двох зазначених видів мистецтв це, власне, і є синтез 
компонентів форми. Саме такий аспект цікавить російського 
композитора. 

Зазначимо, що експерименти О. Скрябіна з «кольоровою му- 
зикою» сприймаються сьогодні значною частиною фахівців лише 
як аспект більш широкої проблеми — світломузики. У такій ін-
терпретації — чітке розведення понять «колір» і «світло» як уза-
гальненого феномена — проблему синтезу розробляли, відповід-
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но оцінюючи і значення спадщини О. Скрябіна, І. Ванечкіна, 
Б. Галєєв, В. Ждан, К. Мінський, Ф. Юрьєв та ін. Слід також ви-
окремити роботи А. Абрамяна, В. Бермана, В. Горпенка, А. Жу-
равльова, Е. Іхтіарова, А. Кириленко, В. Орлова, Ю. Петрова, в 
яких зосереджено увагу на естетико-художньому чи психофізіо-
логічному значенні кольору.

Стосовно ж позиції М. Чюрльоніса, то вона тяжіла до біль-
шого узагальнення, до пошуків загальнолюдських цінностей на 
підґрунті розвиненої, «синтетичної» чуттєвості. Якщо до спадку 
О. Скрябіна можна цілком логічно вжити поняття «експери-
мент», то ідеї М. Чюрльоніса занурюють нас у світ філософських 
пошуків, у світ міфолого-символістичного світопізнання.

До діяльності О. Скрябіна та М. Чюрльоніса хронологічно 
близькі теоретичні обґрунтування ідей синтезу мистецтв В. Кан-
динським, який неодноразово торкався проблеми, що нас ціка-
вить, і його спадщина — теоретична і практична — буде об’єктом 
самостійного аналізу в подальших підрозділах монографії. За-
раз же нами буде зосереджена увага на деяких аспектах його 
концепції, доцільних у контексті розгляду тандему «Скрябін – 
Чюрльоніс».

Так, перший фундаментальний аналіз проблеми синтезу 
знаходимо в роботі В. Кандинського «Про духовне в мистецтві», 
основні положення якої від 1910–1911 років активно вводяться 
в теоретичний ужиток як в європейському, так і в російському  
художньому середовищі. Ця проблема осмислюється ним як 
синтез живопису і музики. При цьому живопис відіграє головну 
роль, а музика виступає як своєрідна форма ілюстрації, підтвер-
дження «змістовної» насиченості кольору. Пояснюючи естетико-
художні можливості «абсолютно-зеленого» кольору, В. Кандинсь- 
кий зазначає: «При усвітленні або утемненні зелене зберігає 
свій елементарний характер байдужості і спокою, до того ж при 
усвітленні підвищується перший, при утемненні — другий звук, 
що є природним, адже ці зміни досягаються білим та чорним. 
Музично мені хотілося б позначити абсолютно-зелене спокійни-
ми, розтягнутими, середніми тонами скрипки» [117, 130]. Сто-
совно «поглибленого синього» і «червоного, у якому відчувається 
щось тілесне», митець висловлюється досить однозначно: ці ко-
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льори «викликають спогади про пристрасні, середні та низькі 
тони віолончелі». Жовтий колір, охарактеризований теорети-
ком як «нахабний», порівнюється ним із «звуком високої труби»,  
фіолетовий — із англійським ріжком чи сопілкою, а темно-си- 
ній — з органом. 

Зазначимо, що розгляд за принципом «колір — звук» пред-
ставлений В. Кандинським досить об’ємно, але, як свідчать його 
подальші напрацювання, він постійно поглиблює поняття «син-
тез», уводячи все нові аспекти, які, з одного боку, формують його 
самого, а з іншого — спрямовують вплив Кандинського на творчі 
пошуки інших митців. Така тенденція, зокрема, простежується і 
в процесі аналізу творчості А. Шенберга, який виступав одночас-
но і як композитор, і як живописець. У такому поєднанні мова 
вже йде про синтетичність художнього мислення митця. В. Кан-
динський, який сам виступав прихильником творчості у різних 
видах мистецтва і спадщина якого сформована з живописних, 
музичних, поетичних та театральних експериментів, відзначав: 
«Картини Шенберга розпадаються на два роди: один — написа-
ний безпосередньо з натури…; інший — інтуїтивно сприйняті 
обличчя, названі ним самим «видіння». Перші Шенберг називає 
вправами, необхідними йому для пальців рук, він не надає їм 
ніякого особливого значення і неохоче їх виставляє. Інші ж він 
пише (також зрідка, як і перші), щоб виразити душевні рухи, які 
не знайшли музичної форми» [114, 201].

Аналізуючи картини А. Шенберга, хоча у свідомості більшості 
він відомий як композитор, В. Кандинський намагається пока-
зати, що деяких митців, які є широко обдарованими особистостя-
ми, творчість в якомусь одному вимірі не задовольняє. Музичні 
чи живописні здібності вимагають реалізації і за певних обста-
вин виникає те, що В. Кандинський називає «цілісне мислення». 
Відзначимо, що йдеться про художнє мислення, яке, незалеж-
но від поняття «цілісне» або «синтетичне», відображає ситуацію 
неможливості окремих митців існувати лише в одній «чуттєвій 
площині». В. Кандинський при розгляді картин А. Шенберга 
впритул підійшов до тих ідей, які найповніше будуть висловлені 
ним лише у 1927 році у праці «і». Дещо про синтетичне мистец- 
тво». Зазначимо, що у не зовсім зрозумілій, на перший погляд, 
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назві статті закладено основну ідею В. Кандинського, який пе-
реконаний, що ХІХ століття існувало за принципом «або — або». 
Натомість двадцяте століття існуватиме за принципом «і».

Що має на увазі теоретик? Підкреслимо, що В. Кандинський 
надає значної уваги тим процесам, що відбувалися в мистецтві 
ХІХ століття, адже, на його погляд, це було століття «упоряд-
кування». Пояснюючи свою думку, він зазначає: «Упорядкуван-
ня відбувалося на підґрунті розділення, виявлення особливого.  
У цей час спеціалізація стає причиною і наслідком. Спеціаліза-
ція веде до порядку, порядок — до спеціалізації» [113, 258]. Про-
довжуючи свою ідею, митець стверджує: «Спеціалізація вимагає 
вибору, розділення, відокремлення. І сьогоднішня людина пере-
буває під знаком або — або» [113, 259].

ХХ століття, до якого В. Кандинський увійшов уже майже 
сорокарічною людиною, сприймається ним як століття хаосу. 
«Сучасна людина, — вважає він, — раз у раз виявляється пе-
ред миттєвим вибором: вона повинна обов’язково одне явище за-
твердити, а інше заперечити…, від чого обидва явища будуть 
розглядатися як чисто зовнішні і виключно зовнішні. У цьому 
трагедія часу. Нові явища розглядаються на старому підґрунті 
і з ними поводяться старим чином» [113, 259]. Проте неможли-
вість нового розвиватися на старому ґрунті для В. Кандинського 
очевидна, і він намагається обґрунтувати ідею зміни принципу 
«або — або» на принцип «і», ознакою якого є синтетичність, ін-
терпретована в найширшому значенні. Для нього «Прометей» 
Скрябіна — це лише перший досвід органічного поєднання двох 
мистецтв: паралельний рух музичних і живописних елементів. 
Так почала руйнуватися стіна між різними видами мистецтва, 
яка є ознакою класичного мистецтва аж до кінця ХІХ століття. 
Нове ж — ХХ століття, — на глибоке переконання В. Кандин-
ського, «шанобливо» ставиться і до принципу самостійності ви-
дів мистецтва, але водночас починає оволодівати ідеєю синтезу. 
Проблема синтезу досить складна і у перші два десятиліття ХХ 
століття перебуває, за його висловом, в «дитячій стадії».

В. Кандинський наводить чимало прикладів, які свідчать, 
що експерименти з синтезом мистецтв мали місце в Англії, Ні-
меччині, Франції, а також у США. Досвід, що був накопичений 



РОЗДIЛ 1 ■ КІНЕМАТОГРАФ ЯК ВИЯВ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ

■ 38

до 1927 року — року написання статті «і». Дещо про синтетичне 
мистецтво», — торкався створення нового музичного інструмен-
ту — кольорового органу, синтезу абстрактних фільмів із му-
зичним оформленням, «гри» кольору з музикою тощо. Проте, на 
думку дослідника, найвиразніше специфіка синтезу як засобу 
художнього новаторства на початку ХХ століття простежується 
в мистецтві танцю, зокрема, в творчих пошуках хореографів Ро-
сії, Німеччини і Швеції. В. Кандинський уважав, що розвиток 
танцю відбувався у двох напрямках: «…1) танець як самостійне 
завдання і 2) танець як окремий елемент синтетичного просто- 
ру — танець, музика, живопис (костюм і сцена)» [113, 262]. Роз-
виваючи це положення, він зазначав: «Зазвичай у цих творах та-
нець розглядається як головний елемент, що підкорює інші. Тут 
виникає ще один елемент зближення, який має велике принци-
пове значення щодо розхитування стіни — танець сприймає еле-
менти акробатики (Німеччина), які, з іншого боку, досить часто 
спостерігаються в театральному мистецтві в цілому (Росія). Так 
руйнуються стіни між сферами, які нещодавно були абсолютно 
відокремлені одна від одної і майже вороже одна одній проти-
стояли: театр, концертний зал, цирк» [113, 262].

Як ми зазначали вище, В. Кандинський, займаючись біля 
двадцяти років проблемою синтезу мистецтв, постійно виявляє 
її нові можливості, що стосуються навіть тих його видів (театр, 
кіно), які за своєю природою є синтетичними. Проте Кандинсь- 
кий йде значно далі і намагається простежити ідею синтетичнос-
ті стосовно низки структурних елементів духовного життя.. Так, 
теоретик визнає існування «стіни» між матеріальним і духовним 
життям, але в межах останнього варіанти синтезу, по суті, не 
вичерпні. Зони взаємодії мають такі форми духовного життя, як 
релігія, мораль, мистецтво, наука і філософія. 

Варто віддати належне В. Кандинському, який, шукаючи 
підґрунтя «нового» мистецтва, яке, з одного боку, він сам ство-
рював, а з іншого — знаходився у середовищі своїх сучасників, 
що опікувалися по суті тими ж проблемами, спробував транс-
формувати власне розуміння синтезу у сферу світорозуміння, 
надавши йому світоглядних ознак. Із позицій ХХІ століття його 
спроби виглядають дещо спрощеними, інколи виникає думка, 
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що він переоцінює можливості синтезу, проте наукові розвідки 
Кандинського поступово закріпилися в європейській теорії й 
відкрили специфічні можливості для сучасної гуманістики зага- 
лом і кінознавства зокрема. Так, у наукових публікаціях М. Бра- 
терської-Дронь, В. Нікітіна, О. Палія, К. Разлогова, В. Томачин-
ського зафіксовано потенціал кінематографії у розкритті проце-
су філософсько-релігійних, морально-етичних пошуків людини. 
Складний синтез цих інтелектуально-емоційних станів непере-
січних особистостей цікавив таких відомих режисерів ХХ століт-
тя, як С. Ейзенштейн, П. Пазоліні, М. Скорсезе, А. Тарковський, 
Л. Шепітько тощо. Отже, з одного боку, варто позитивно оціни-
ти теоретичні досягнення В. Кандинського в обґрунтуванні ідеї 
багатоаспектності синтезу, а з іншого — підкреслити спадкоєм-
ність у теоретико-творчих пошуках митців різних поколінь про-
тягом ХХ століття. 

На наш погляд, необхідно також визнати, що і теоретично, і 
практично В. Кандинський довів, що у сфері мистецтва талано-
витий митець може синтезувати музику, танець, поезію, а також 
створювати цілісний художній образ, використовуючи, напри-
клад, скульптури чи елементи архітектурних споруд у живопис-
них полотнах. Як відомо, живопис досить органічно «співпра-
цює» з музикою, а талановиті хореографи протягом ХХ століття 
неодноразово експериментували з «оживленням» на сцені творів 
О. Родена («Мислитель», «Поцілунок») та Е. Мунка («Крик»), ви-
користовуючи потенціал «пластичної тілесності». 

Серед теоретичних досягнень В. Кандинського є і аналіз проб- 
леми міжжанрового синтезу в межах конкретного виду мистец- 
тва. Зокрема, стосовно живопису він обмірковує процес взаємо-
дії портрета та пейзажу. Ще один аспект проблеми синтезу мис-
тецтв чітко виявився у зв’язку з розвитком кіномистецтва. У цьо- 
му контексті доречно звернутися до роботи Р. Канудо «Маніфест 
семи мистецтв» (1911). Рухаючись у своїх теоретичних розвідках 
паралельно із становленням кіномистецтва, італійський мистец- 
твознавець торкнувся проблеми синтезу мистецтв. Ми вживаємо 
визначення «торкнувся» цілком свідомо, адже власне синтез, на 
перший погляд, дослідника не цікавив. Проте проблема синтезу 
опосередковано постійно присутня в його міркуваннях. Підтвер-
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дженням цього є наступне положення Канудо: «Ми маємо по-
требу у кіно, щоб створити тотальне мистецтво, до якого завжди 
тяжіли всі інші види мистецтва» [120, 22].

На нашу думку, попри певну декларативність зазначеної 
тези, увагу привертає ідея «тотального мистецтва», оскільки це 
поняття Р. Канудо вживає саме стосовно кінематографа. Зрозу-
міло, що досягти «тотальності» можна лише через синтез мис-
тецтв. Зрештою, це і демонструє науковець, розглядаючи кіне-
матограф як «пластичний міст» між архітектурою, скульптурою, 
живописом, з одного боку; та музикою, танцем, поезією — з іншо-
го: ми маємо ще один варіант синтезу мистецтв, при якому про-
відною константою виступає кіно. У такому контексті проблема 
синтезу набуває особливого значення завдяки тому, що йдеться 
про кінематограф як про синтез тих видів мистецтв, які мають 
багатовікову традицію. 

Із часів появи роботи Р. Канудо теза про синтетичний харак-
тер кіно стала вже загальновизнаною і навіть буденною, що на-
чебто і не потребує подальшого обґрунтування. Проте, чим ак-
тивніше розвивається кінематограф, тим змістовнішими можуть 
бути наслідки теоретичного осмислення суті синтезу, його твор-
чого потенціалу. Це відзначає український естетик Н. Левчен-
ко, аналізуючи «світ видовищного синтезу» і наголошуючи, що 
людина ХХ століття «намагається побачити себе як Іншого на 
площі, екрані кіно, ТБ» [143, 12]. Ці бажання людини, на дум-
ку дослідниці, блискуче реалізувала «естетика С. Ейзенштейна, 
П. Коріна, Д. Шостаковича», де синтез розширюється до поєд-
нання «твір — аудиторія». 

Потрібно наголосити, що в сучасній українській гуманістиці 
проблема синтезу як своєрідного підґрунтя синестезійності за-
ймає досить помітне місце. Концептуально феномени «синтез —  
синестезійність» розглядаються в контексті специфіки як есте-
тичної чуттєвості, так і художнього мислення. Теоретичні роз-
відки Л. Левчук, Т. Орлової, О. Поліщук, О. Саленко, О. Сарнав-
ської, С. Холодинської дозволили обґрунтувати поняття «естетика 
синтезу», показати роль уроджених відчуттів у становленні люд-
ської чуттєвості, підтвердити синестезійність як «міжчуттєву 
асоціацію» та за рахунок представлення більш потужної низки 
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митців, які активно використовували у творчості ефект «синте- 
зу — синестезії», — М. Бежара, М. Йогансена, М. Коцюбинського, 
Л. Курбаса, П. Мондріана, М. Семенка — довести ефективність 
подальших експериментів на теренах сучасного мистецтва.

Розглянутий матеріал дозволяє стверджувати, що, по-перше, 
проблема синтезу є виразною ознакою європейського мистецтво- 
знавства на межі ХІХ–ХХ століть, по-друге, що серед множи-
ни позицій найпослідовніше простежується інтерес до синтезу 
різних видів мистецтв, передусім живопису і музики, а по-тре- 
тє, що виникнення кінематографа не лише активізує інтерес 
до проблеми синтезу мистецтв, але й поступово переводить її у 
нову площину — співвідношення науки і мистецтва, техніки і 
художньо-виражальних засобів.

Як ми зазначали раніше, становлення і розробка проблеми 
синтезу мала строкату історію. Проте у період 80–90-х років ХХ 
століття вона досить щільно входить у коло інтересів науковців, 
перш за все естетиків та мистецтвознавців, утверджуючись — 
значною мірою — за рахунок проблеми синестезії та практики 
нових художніх утворень. Для сучасних митців, зокрема тих, 
хто цікавиться розвитком телебачення, комп’ютерної графіки, 
інтернет-книги, творчо-пошуковий характер «синтезу — сине-
стезії» відкриває значний простір для експериментування. Вод-
ночас проблема синтезу мистецтв виявляє свою актуальність і в 
процесі становлення діалогу культур «Захід-Схід». Прикладом 
цього можуть бути розробки проблеми синтезу стосовно індій-
ського чи японського мистецтва [89, 131], що вимагають аналізу 
із урахуванням специфіки розвитку конкретних культурних ре-
гіонів.
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1.3. КІНЕМАТОГРАФ:  
ВІД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПІДГРУНТЯ  

ДО САМОСТІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ

Розглядаючи специфіку кінематографа в контексті технічних 
здобутків другої половини ХІХ століття, закономірно на пер-
ший план виходить власне науковий чинник. Навряд чи поза  
розвитком, скажімо, хімічної промисловості, склалася б можли-
вість виготовлення й обробки плівки. Справедливим є і те, що 
другу позицію щодо відтворення процесу становлення кіно по-
сідає техніка, тоді як третім чинником стає вироблення власних  
художньо-виражальних засобів, що дозволили науково-техніч- 
ному експерименту перетворитися на новий самостійний і само-
достатній вид мистецтва .

Науково-технічні розробки, що прямо чи опосередковано 
вплинули на створення кіноапаратури, сягають середини ХІХ 
століття. Як зазначає Ж. Садуль, починаючи з 1851 року широ- 
кої популярності здобувають фотографії, що рухаються. Пізніше  
з’являються хронофотографії (серійна фотографія) і поступово  
вчені осягають процес прискореної та загальмованої зйомки 
(1870). Французький науковець відзначає: «Після того, як була 
сконструйована «фотографічна рушниця» Е. Маре (удосконале-
ний «фотографічний револьвер», винайдений у 1876 році астроно-
мом Жансеном), він продовжив свої роботи, перетворивши «хро- 
нофотограф з нерухомими пластинками» (1882) на «хронофото-
граф з рухливими пластинками» шляхом застосування плівки 
фірми «Устмен-Кодак Компані». У жовтні 1888 року Маре пред-
ставив Академії наук перші знімки, зроблені на плівці. Він, 
власне, був автором знімального апарату і сучасної зйомки» 
[205, 22].

Подальші пошуки фахівців відбувалися у досить напруже-
ному темпі, випереджаючи процес ознайомлення й опанування 
кінотехнікою. Так, в досить стислий час з’являється «проекцій-
ний театр» Хорнера, «оптичний театр» Рейно та 35-міліметрова 
кіноплівка Едісона. А у 1895 році світ починає оперувати визна-
ченням «кінематограф братів Люмьєр»: «Після численних при-
людних сеансів… Люмьєри замовляють в майстернях, якими 
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керував Карпантьє, свій «сінематограф», що є водночас знімаль-
ним, проекційним і копіювальним апаратом, який перевершив 
все раніше створене. Технічна досконалість апарату і сенсацій-
ний зміст нових фільмів Люмьєрів забезпечили їм наскрізний 
тріумфальний прийом», — зазначає Ж. Садуль [205, 23]. Можна 
стверджувати, що у 1895 році закінчився піввіковий експери-
мент учених різних країн Європи щодо створення «знаряддя» 
для виготовлення фільмів.

Поступово йде процес накопичення не лише досвіду суто тех-
нічних можливостей кінозйомки, а й виявляються ті можливості 
кіноапаратури, що могли вплинути на художню виразність ка-
дру. Справжнім творчим проривом стає демонстрація «живого» 
портрету — обличчя людини, яка вимовляла: «Я вас люблю!» 
Кіно відкрило для себе (за допомогою винахідників Демені, Ма- 
ре та Едісона — Т. К.) крупний план.

Ж. Садуль також відзначає фільми «Нова перукарня» і «Но-
вий бар» як такі, що вперше продемонстрували ефект жанрової 
сцени із використанням декорації. Натомість успіх фільму «При-
буття поїзда» значною мірою був зобов’язаний тим можливостям, 
які мав об’єктив із великою фокусною відстанню. Монтаж, який 
досить вдало було використано при створенні перших докумен-
тальних стрічок — «Виїзд пожежників», «Боротьба з вогнем», 
«Коронація Миколи П», — лише підтвердив значні технічні 
можливості нового мистецтва.

Проте технічний потенціал, що для кінематографа був, без-
перечно, позитивним явищем, для інших видів мистецтва мав 
свої негативні наслідки. Технократичні орієнтації поступово 
стануть своєрідною даниною моді, яка потребувала, щоб у зма-
ганні «машина — людина» обов’язково перемагала перша. Таке 
захоплення і установка на перемогу машини набуло загально-
європейського поширення і, що надзвичайно важливо, охопило 
майже всі види мистецтва. Проте в силу специфіки ці процеси 
виявилися найбільш показовими саме на теренах кінематогра-
фа. Тут варто пригадати відомий фільм французького авангар-
ду «Колесо», знятий Абелем Гансом (1889–1981), в якому колесо 
потягу стає метафорою мелодраматичної історії «колеса життя» 
героїв стрічки. Показово, що місце цій картині у класиці світово-
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го кіно забезпечив саме «технічній епізод» — оригінально змон-
товані світлофори, стрілки, шатуни, — який увійшов в історію 
кіномистецтва під назвою «симфонії рейок». 

В означеному аспекті заслуговує на увагу і позиція російських 
кінематографістів. Так, Дзига Вертов (1895–1954) — відомий ре-
жисер і оператор, один із засновників радянського кіноавангар-
ду — у 1922 році писав: «Ми виключаємо тимчасово людину як 
об’єкт кінозйомки за її невміння керувати своїми рухами. Наш 
шлях — від копирсаючого громадянина крізь поезію машини до 
досконалої електричної людини. Розкриваючи душу машини, 
закохуючи робітника у верстат, закохуючи селянина у трактор, 
машиніста у паровоз, ми вносимо творчу радість у кожну меха-
нічну працю, ми споріднюємо людей із машинами, ми виховуємо 
нових людей» [51, 47]. 

Якщо експерименти Вертова були певним чином виправда-
ні жанром кінодокументалістики, в якому він працював, то тех-
нізація кіномови у ігровому кіно, прибічником якої був Сергій 
Ейзенштейн (1898–1948), мала наслідком обґрунтування такої 
ідеї, як «інтелектуальне кіно». У статті «Перспективи» (1929) ре-
жисер наголошував: «Дуалізму сфер «почуття» і «розуму» новим 
мистецтвом повинен бути покладений край. Повернути науці її 
чуттєвість, інтелектуальному процесу його полум’яність і при-
страсність. Вихолощеності абстрактної формули повернути все 
буйство і багатство природно відчутної форми. Формальному 
свавіллю надати чіткість ідеологічного формулювання. Ось ви-
моги, які ми висуваємо прийдешньому періоду мистецтва. Тіль-
ки інтелектуальному кіно буде під силу покласти край розладу 
між «мовою логіки» та «мовою образів» — на ґрунті мови діалек-
тики» [268, 42]. 

У тому ж 1929 році С. Ейзенштейн пише статтю «Четвертий 
вимір в кіно», де свідомо загострюються окремі проблеми створен- 
ня і сприймання фільму. Зазначимо, що не лише С. Ейзенш-
тейн, а ще раніше Ж. Брак і П. Пікассо мріяли подолати обме-
женість трьохмірного існування твору. Відомі французькі жи-
вописці під четвертим виміром убачали «вибух об’єкта», який, 
на їхню думку, міг би динамізувати статичний живопис. Щодо 
концепції четвертого виміру у С. Ейзенштейна, то він відштов-
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хується від музичної форми, найчастіше апелюючи до експери-
ментів К. Дебюссі та О. Скрябіна: кінорежисер порівнює музичні 
та зорові обертони, наголошуючи: «Зоровий обертон виявляється 
справжнім шматком, справжнім елементом… четвертого вимі-
ру» [269, 49]. 

Думка про четвертий вимір дійсно виступала як новаторська. 
Зрештою проголошення її (і в живописі, і в кіно) було, скоріше, 
теоретичною гіпотезою, ніж реальним мистецтвознавчим над-
банням. Для С. Ейзенштейна четвертий вимір — це, власне, час: 
«У трьохмірному просторі просторово незображуваного і лише у 
чотирьохмірному (три плюс час), що виникає та існує» [269, 49]. 
Не можна не зазначити, що ця складна концепція має таку ж 
саму ускладнену форму викладу. Проте і такі ідеї класика світо-
вого кіно не можна залишати поза увагою, адже вони яскраво 
ілюструють специфіку теоретичного і практичного пошуку того-
часних митців.

Наведені фрагменти роздумів Дз. Вертова і С. Ейзенштейна 
не тільки схожі навіть наступальним ритмом фраз, але й нага-
дують за змістом думки італійських футуристів. Такі асоціації 
цілком природні, оскільки у 10–20-ті роки — це загальний стиль, 
це властива всім пафосність, яка досить часто прикриває собою 
суперечливість і певну штучність тих положень, які теоретики 
намагаються ввести в обіг. Осмислюючи їх з позиції сьогодення, 
можна вжити коректні терміни: «відпрацювати», «побудувати», 
а можна висловитися відвертіше і вжити поняття «сконструюва-
ти». Адже ідея «інтелектуального кіно» власне і сконструйована 
формально-логічним шляхом: «інтелект — це мова логіки». Тоді 
постає питання: до чого ж тут «мова образів»? А далі ще цікавіше: 
до чого тут «мова діалектики», ще й вирощена на якомусь ґрунті? 
І, врешті, до чого тут кіно? Навряд чи С. Ейзенштейн не знав, 
що «інтелектуальний процес» не може бути ані чуттєвим, ані  
полум’яним, ані пристрасним. Чуттєвість є і може бути підґрун-
тям інтелектуального процесу, пристрасність і полум’яність — із 
певною мірою припущеності — можуть бути ознаками творчого 
процесу, а не інтелектуального і таке ін. Отже, виникає серйоз-
ний привід для дискусії.

Зрозуміло, що у період, який ми аналізуємо, бажання онов-
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лення мистецтва було настільки сильним, що автори «револю-
ційних» ідей не встигали відпрацьовувати ні стилістику своїх 
маніфестів, ні їх аргументацію. Одночасно варто підкреслити, 
що значна кількість відповідних концепцій не залишилася тіль-
ки на рівні 20-х років, а й і сьогодні не втрачає своєї актуальності 
як об’єкт теоретичного аналізу. Проте на межі ХХ–ХХІ століття 
ці ідеї сприймаються відверто ускладненими, що іноді межують 
з очевидною штучністю. Крім того, вони знаходяться під впли-
вом авторитету імен авторів, які у подальшій творчій діяльнос-
ті або довели помилковість власних пошуків і самознищилися 
(Ф.-Т. Марінетті), або, як С. Ейзенштейн, ідею втілення принци-
пів «інтелектуального кіно» залишили для своїх наступників.

Необхідно враховувати ще одну показову обставину, що вини- 
кає у даному випадку. Нам видається, що частина митців і тео-
ретиків початку ХХ століття — не потрібно забувати, що у біль-
шості випадків ці дві ролі об’єднувалися — найменше стражда-
ли від почуття відповідальності перед наслідками тих закликів, 
до яких вони вдавалися, а отже — і перед заключним етапом 
творчого процесу — мистецьким твором.

Суперечливість, а подекуди і абсурдність технократичної орі-
єнтації виявилася і при спробах її застосування в театральному 
мистецтві. Так, С. Волконський — один із засновників концепції 
біомеханіки — намагався перенести принцип роботи механізмів 
на ритм і пластику рухів людини. Не лише С. Волконський, а й 
І. Соколов — пристрасний прихильник ідеї «машинізації» актор-
ської творчості, відомі кінорежисери Л. Кулєшов, М. Козинцев, 
Л. Трауберг уважали, що «актор на сцені повинен стати авто-
матом, механізмом, машиною. Віднині митці, лікарі, артисти, 
інженери зобов’язані вивчати людське тіло не з погляду анато-
мії та фізіології, а з погляду машинознавства». Розмисли при-
хильників «машинізації» творчості підсумувало соколовське по-
рівняння представників різних епох: «…антична людина — з її 
еллінською ходою та жестикуляцією — звір і дикун, порівняно з 
новою… людиною» [223, 197].

Спроби «машинізувати» акторську гру важливі для розумін-
ня безперспективності технократичних експериментів у тих ви-
дах мистецтва, специфіка яких визначається людиною, яка в 
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присутності глядацької аудиторії створює художній образ. Ак-
тор, безперечно, міг навчитися імітувати машину, але ж який у 
цьому був сенс?

Реанімація штучно ускладнених принципів мистецтва почат-
ку ХХ століття в сучасних умовах — ця тенденція проявляється 
і в українському художньому процесі — може призвести нове 
покоління митців до небезпечних наслідків, симптоми яких, на 
жаль, останнім часом виявляються досить часто. 

Потрібно також враховувати, що аналіз мистецької практи-
ки минулого безперечно важливий і з точки зору повноцінної 
реконструкції історичної традиції, а негативна оцінка певного 
досвіду його опанування стають своєрідним застереженням для 
наступних поколінь.

Перші десятиліття ХХ століття залишили розмаїту супереч-
ливу історію. Проте вони викликають значний інтерес, оскільки 
подекуди саме цей — досить короткий — період став своєрідним 
плацдармом, з одного боку, для вироблення реальних можли-
востей взаємодії мистецтва і філософії (психоаналіз, інтуїти-
візм, екзистенціалізм); із іншого — опанування технократичної 
тематики з позиції співіснування людини і техніки. При цьому 
мистецтво почало виконувати зовсім іншу роль, ніж та, що апро-
бовувалася в минулому столітті: воно стало своєрідною «надбу-
довою», яка відтворює «за» і «проти» цього важливого зв’язку: 
«людина – техніка».

Об’єктивна оцінка всіх зазначених художніх течій вимагає, 
на наш погляд, опрацювання наукової літератури, що відобра-
жає специфіку тієї культуротворчої ситуації, яка склалася на 
початку XX століття, зокрема, ґрунтовних досліджень Л. Ан-
дреєва, Н. Апчинської, Є. Бобринської, Л. Виготського, Д. Гор-
бачова, Н. Корнієнко, В. Крючкової, Е. Леонтьєвої, А. Новіко-
ва, В. Прозерського, Р. Росляка, Л. Савицької, Д. Сараб’янова, 
В. Скуратівського та ін. Їхній аналіз і переосмислення спад-
щини варто вважати продовженням дослідницької роботи, що 
дозволить виокремити ті зрізи історії та теорії, що здатні дати 
оцінку художньо-естетичних процесів початку XX століття. При 
цьому увагу передусім слід зосередити на прагненні науковців 
представляти художні пошуки початку XX століття як цілісний 
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феномен, що, зокрема, актуалізує проблему видової специфіки 
мистецтва, яка, маючи значні історичні традиції вивчення, не 
належить в умовах сучасного гуманітарного знання до таких, що 
є об’єктом ґрунтовного аналізу. Періодичні звернення окремих 
дослідників до систематизації видів мистецтва, виявлення дина-
міки прогресу і регресу конкретних спрямувань художньої твор-
чості мають досить строкатий характер і не спираються на чіткі 
культурознавчі критерії. Таким чином, складність осмислення 
специфіки вияву тих чи інших художніх течій у різних видах 
мистецтва зумовлена недостатнім естетико-мистецтвознавчим 
рівнем опанування проблеми видової специфіки мистецтва.

Видова специфіка мистецтва — це сукупність конкретних йо- 
го видів, які мають свою історію та теорію. Намагання проана-
лізувати процес використання кожним конкретним видом мис-
тецтва — живописом, літературою, музикою, театром, кінема- 
тографом, хореографією — можливостей абстракціонізму, екс-
пресіонізму чи сюрреалізму обумовлюють значну естетико-мис- 
тецтвознавчу роботу — вивчення мемуарної літератури, щоден-
ників, листування, за допомогою яких можна пояснити причини 
небажання окремих митців (С. Далі, В. Кандинський, А. Шен-
берг) працювати у межах одного виду мистецтва.

Загальнотеоретичний аналіз проблеми видової специфіки  
мистецтва виокремлює низку суміжних питань, які, на наш по-
гляд, також мають значний естетико-мистецтвознавчий потен-
ціал. Це передусім розглянута нами проблема синтезу мистецтв 
з наголосом на специфіці та певних пріоритетах конкретно-
го виду, що концентрує основну увагу на питанні власне його 
специфіки, тоді як синтез видів мистецтва відходить на другий 
план. Розробка такого аспекту пов’язана з діяльністю А. Зіся, 
М. Кагана, І. Хангельдієвої, С. Холодинської, Є. Шимунека та 
ін. За всієї самобутності позиції цих авторів він (аспект — Т. К.) 
здебільше має спільні риси, адже формується, як ми вже зазна-
чали, на основі традиційного досвіду аналізу проблеми синте- 
зу — зв’язку музики і живопису. Але до цього, так би мовити, 
класичного підходу додається і принципово новий.

Фахівці, які спеціалізуються на проблемі видів мистецтва, не 
стільки виокремлюють процес становлення на підґрунті синтезу 
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нового виду мистецтва, скільки виявляють специфіку кожного 
конкретного виду через їх взаємодію. Показовою щодо такого 
аспекту інтерпретації зазначеної проблеми є праця М. Кагана 
«Музика у світі мистецтв», на сторінках якої усі види мистецтва, 
в тому числі і кінематограф, розглядаються у контексті есте-
тичних можливостей «чистої музики», що — теоретик, зрозумі-
ло, має на увазі музику як самостійний, повністю сформований 
вид мистецтва — може впливати на інші види мистецтва, на їх 
розвиток та удосконалення. Зокрема, «чиста музика» включає в 
себе «кіномузику», яка є ланкою до кіномистецтва. Аналогічно 
Каган пов’язує «телемузику» з «телемистецтвом», «радіомузи- 
ку» — з «радіомистецтвом». 

Залишаючи поза увагою досить дискусійне питання щодо 
визначення «радіомистецтво», підкреслимо важливість самого 
принципу зіставлення різних видів для поглиблення нашого 
знання про кожний з них. Кілька положень, запропонованих 
М. Каганом, дають уяву про те, наскільки багатозначним може 
бути аналіз видової специфіки мистецтва. Науковець відзначає: 
«Народження в ХХ ст. нових форм синтетичної творчості — радіо- 
композицій, кінофільмів, телевистав, телеконцертів, телефіль-
мів — привело до появи нових родів музики, оскільки в кожно-
му з цих синтезів вона бере необхідну участь, а для органічного 
входження в них повинна кожного разу шукати нові структурні 
модифікації, залишаючись при цьому музикою і не втрачаючи 
своєї специфічної ролі в цілому бутті даного синтетичного мис-
тецтва» [110, 117]. 

Процитоване нами дає поштовх до розміркувань щодо реаль-
ної складності і проблеми синтезу, і проблеми видової специфіки 
мистецтва. Так, синтез в кінематографі, як уже продемонстрова-
но вище, мав кілька аспектів: синтез науки і техніки, синтез ство-
рення і показу фільму, синтез мовних, живописно-пластичних 
елементів, синтез драматургічного та акторського видів творчос-
ті. У ці різні аспекти синтезу, що виявляються у кіномистецтві, 
не включали музику, яка була необхідною в німому кіно. Хоча і 
на цьому етапі його розвитку музика була присутня як зовнішній 
компонент, адже саме з німим кінематографом пов’язана про-
фесія тапера (від франц. tapeur) — піаніста, який супроводжує 
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показ німих фільмів. Становлення ж звукового кіно обумовило 
найактивніший взаємозв’язок цих двох видів мистецтва. До того 
ж, він виявився обопільно плідним. 

Як зазначає М. Каган, «…створення радіомузики, кіномузи-
ки, телемузики стає нерідко особливою професією композито-
рів, в будь-якому випадку — спеціалізованим напрямком їхньої 
творчості» [110, 117]. М. Каган цитує думку відомого музикоз-
навця З. Лісси, який утверджує кіномузику як новий, «перетво-
рений фільмом» «різновид» музики. У такому спрямуванні вже 
музика залежить від кіно, визначаючись саме його розвитком. 
Необхідно підкреслити, що від 30-х років — періоду виникнен-
ня звукового кіно — розвиток цього виду мистецтва позначений 
активними експериментами щодо використання музики, і спів- 
творцями фільмів стають такі визначні композитори, як І. Ду- 
наєвський, С. Прокоф’єв, Т. Хренніков, А. Шнітке, Д. Шостако-
вич (Росія), О. Білаш, В. Губаренко, Г. Жуковський, Б. Лятошин-
ський, П. Майборода, М. Скорик, Є. Станкович, І. Шамо (Украї-
на), Ф. Лей (Франція), Е. Моріконе, Н. Рота (Італія) та ін. Досить 
часто провідні кінорежисери світу у своїх фільмах використову- 
вали і використовують класичну музику Бетховена, Брамса, 
Верді, Вівальді, Генделя, Моцарта та ін.

Демонструючи на прикладі взаємодії музики і кіно ті супе- 
речності, які виявляє проблема синтезу, М. Каган водночас роз-
криває ті естетико-художні ознаки, що в силу специфіки кожного 
конкретного виду все ж спроможні утвердити мистецьку діяль-
ність як цілісний феномен. Історія світової художньої культури 
не є статичною, вона постійно, на думку дослідника, «змінює міс-
це, роль і авторитет епосу, лірики і драми, поезії і прози, трагедії 
і комедії, опери і симфонії, пісні й романсу, історичного жанру і 
побутового, портрета і натюрморта» [110, 125]. Динаміка історії 
світової художньої культури визначає і можливість виникнення 
нових видів мистецтв, як це сталося з кіно і телебаченням про-
тягом ХХ століття. Одночасно культура створює такі уявлення 
у людини, що дозволяють сприймати іншомовне значення пев-
них понять: «…наприклад, «епічність», «ліричність», «драматич-
ність», які застосовуються за межами власних територій епосу, 
музики і драми, або ж «трагедійність» і «комедійність», «карика-
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турність» і «елегійність», «портретність» і «пейзажність», «симфо-
нічність» і «поліфонічність» та їм подібні у всіх сферах мистецтва, 
набувають загальноестетичного масштабу» [110, 125]. Ці та інші 
ознаки в повній мірі опанувало кіномистецтво. Як наймолодше 
мистецтво, що зазнало перехресних упливів різних мистецьких 
процесів, кінематограф урешті-решт самоствердився як таке ху-
дожнє утворення, яке саме по собі повноцінно розкривається і 
здатне впливати на суміжні види мистецтва.

Протягом своєї 100-річної історії кіно набуло нових рис синте- 
тичності передусім завдяки тому, що поступово визначило влас-
ний, специфічний шлях художнього пізнання. Воно продемон-
струвало унікальну можливість органічного поєднання докумен-
тальних предметів та явищ з витворами фантазії. Остання ж, 
як відомо, має величезне значення при створенні і сприйманні 
кінотворів. Повноцінна евристично-творча, перетворююча роль 
фантазії яскраво простежується в динаміці становлення і розвит- 
ку жанрової структури кіномистецтва, де органічно співіснують 
«фільми жахів», «вестерни», пригодницько-авантюрні фільми 
«плаща і шпаги», «фентезі», «кінофантастика», «бойовики» та ін.

Становлення специфічного художнього пізнання яскраво 
відображає історія кінематографа. Якщо на початку ХХ століт-
тя йшов процес засвоєння досвіду інших мистецтв, передусім 
шляхом екранізації найпопулярніших літературних творів чи 
створенням кіноверсій театральних вистав, поступово кіно опа-
новувало сучасні йому події, які надавали фільмам актуальнос-
ті й значущості. Розширення тематичної спрямованості кінема- 
тографа відбувалося паралельно з розробкою специфічних засо-
бів виразності мистецтва екрана. Це, перш за все, система пла-
нів — загальний, середній, крупний, це розмаїття ракурсів, рух 
камери — панорами, наїзди та від’їзди, це монтаж епізодів та 
кадрів, розкадровка в середині окремих епізодів, перехресний та 
паралельний монтаж тощо. Всі зазначені засоби виразності ви-
являють свій потужний потенціал у художніх, документальних і 
науково-популярних фільмах.

Потрібно відзначити, що науково-технічні можливості кіно 
є продуктивними саме тоді, коли вони професійно спрямовані 
і повноцінно використовуються для досягнення художньої цін-
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ності твору. Специфіка художнього пізнання в кінематографі 
дозволяє виразно «синтезувати» технологічні здобутки з худож-
німи пошуками. 

Заявлені нами у цьому розділі монографії можливі шляхи 
подальшого опрацювання широкого кола проблем західноєвро-
пейського мистецтва початку XX століття переконливо свідчать 
про теоретичний потенціал цього періоду, про необхідність про-
довжити його вивчення, об’єктивно оцінити і використати досвід 
минулого для аналізу тих мистецьких процесів, які виявляють 
себе найбільш виразно в умовах нового століття. Адже не можна 
не визнати, що ситуація в мистецтві взагалі і в українському 
останнього десятиліття зокрема нагадує те, що було типовим 
для пошуків митців початку XX століття. Рецидиви зміни мо-
дернізму постмодернізмом насамперед пов’язані з активним 
застосуванням принципу цитування і відсуненням на другий 
план ідеї створення принципово нового. Якщо такими ознаками 
характеризуються творчі пошуки в багатьох видах мистецтва, 
то кінематограф стоїть дещо осторонь цих процесів. У цьому не 
тільки «заслуга» самого кіно, скільки вияв об’єктивного стану: 
в умовах формування «модерну» воно ще не набуло рис завер-
шеності як новий вид мистецтва і не напрацювало того багажу, 
який можна було б цитувати чи переробляти. Як наслідок цьо- 
го — надзвичайна потужність у кінематографі компонента но-
вого, що стосується і його тематики, і естетико-художніх засобів 
виразності, і експериментування на теренах наукового та тех-
нічного забезпечення. У цьому контексті ми вбачаємо значення 
наступних розділів монографії, що дозволять проаналізувати 
специфіку художньої інтерпретації кінематографом засадничих 
принципів тих напрямків, які мали панівне становище в мистец- 
тві початку ХХ століття. 



НАПРЯМИ ХУДОЖНЬОЇ  
КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ  

І КІНОМИСТЕЦТВО:  
ЛОГІКА ВЗАЄМОДІЇ

РОЗДIЛ 2



2.1. КІНЕМАТОГРАФ У КОНТЕКСТІ  
КУБОФУТУРИСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Розгляд становлення і розвитку кінематографа як вияву 
 теоретико-практичного потенціалу синтезу мистецтв об-

ґрунтовує один потужний аспект, завдяки якому повніше роз-
кривається його специфіка як самобутнього виду мистецтва. 
При цьому ми намагалися показати, наскільки об’ємним є по-
няття «синтез», який теоретичний досвід має бути використаний 
для виявлення його суті й значення. Адже залучення до розгля-
ду специфіки кінематографа феномена синтезуючих процесів не 
лише представляє кіно як синтез науки і техніки, спонукальної 
сили експериментування, але й як синтез різних видів мистецтв 
із свідомим використанням їх художньо-виражальних мож-
ливостей. У цьому контексті кінематограф потрапляє у досить 
сприятливу ситуацію, а саме: на початку ХХ століття пошуковіс-
тю позначений розвиток практично всіх так званих класичних 
видів мистецтва (живопис, література, музика, театр). Саме тому 
надзвичайно важливо поглянути на кінематограф під іншим ра-
курсом — ракурсом тих новацій, що були притаманні розвитку 
інших видів мистецтва. 

Аналізуючи специфіку руху мистецтва на початку ХХ сто-

■ 54



ТИМОФІЙ КОХАН

55  ■

ліття, підкреслимо, що саме орієнтація на «науковий характер» 
мистецького твору чітко простежується у французькій моделі ку-
бізму, який спочатку був заявлений П. Пікассо та Ж. Браком як 
«аналітичний», а згодом ними ж трансформований у «синтетич-
ний». Зазначимо, що кубізм, а пізніше футуризм дозволяють у 
концентрованому вигляді зважити «за» і «проти» науково-техно- 
кратичної орієнтації в теорії та практиці мистецтва, логіку безпо-
середнього та опосередкованого впливу філософсько-естетичних 
ідей на мистецькі пошуки, творчий потенціал експериментуван-
ня. Важливим виявляється і з’ясування підготовленості аудито-
рії, яка сприймає мистецький твір до тих інноваційних процесів, 
які хвилюють митця. Цей аспект чітко не простежувався і не 
був актуальним на перших етапах становлення кіномистецтва, 
оскільки кінематограф був для глядачів передусім дивом. Пізні-
ше протиріччя між спонукальними мотивами творчих пошуків 
творців фільмів і інтересами широкої маси глядачів стануть оче-
видними і зумовлять розподіл кінематографа на масове, елітар-
не, авторське, «звичайне», «експериментальне», «фестивальне» 
кіно.  

Виокремлюючи кубізм у контексті перш за все неопозитиві- 
стської естетики, не варто, безперечно, ідеалізувати ситуацію 
і вважати, що всі митці були знайомі з позитивістськими ідея-
ми, з їх трансформацією у неопозитивізм та уявляли різницю, 
скажімо, між його французькою чи англійською моделлю. Як 
ми вже підкреслювали у попередньому розділі монографії, сво-
їм входженням у свідомість художньої інтелегенції вони були 
зобов’язані передусім надзвичайній популярності на межі ХІХ 
і ХХ століть творчості письменників-натуралістів (Гі де Мопас-
сан, Е. Золя, брати Гонкури) та тій загальнокультурній позиції, 
що, схиляючись перед величчю природничого знання, відводила 
мистецтву другорядну роль.

«Аналітичний» (1907–1911) і «синтетичний» (1912–1914) пе-
ріоди розвитку кубізму запозичили наукові засоби дослідження 
світу, зокрема аналіз, коли об’єкт уваги вченого (митця) дріб-
ниться, свідомо розкладається на елементарні складові. Слід 
зазначити, що поняття «аналіз» досить часто використовується 
як синонім поняття «наукове дослідження». Поняття ж «синтез» 
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фіксує процес об’єднання розрізнених елементів у єдине ціле, в 
систему.

Підкреслимо, що логіка розвитку кубізму відбивала етапи 
науково-дослідницької роботи. Так, «Авіньонські дівиці» — ше-
девр творчості П. Пікассо часів «аналітичного» кубізму — ще чітко 
ілюструє процес поступового опанування новою формою, а саме: 
вивчення художньо-стильових здобутків Сезанна і Сера, які, спи- 
раючись на досвід Раннього Відродження, почали виявляти гео-
метризм природних форм, захоплення творчістю Матісса, пере-
дусім його картиною «Радість життя» (1905–1906), знайомство з 
секретами африканського народного мистецтва. Все це своєрід-
ні кроки, які супроводжують кожний науково-дослідний процес 
і вповні можуть бути використані і стосовно «Авіньонських ді-
виць», і стосовно «Портрета Амбруаза Воллара» — роботи П. Пі-
кассо 1910 року. Якщо деформації жіночих постатей у першій 
роботі дехто з мистецтвознавців (Х.-В. Янсон) називає «варвар-
ськими», то в наступній картині «прозорі структурні елементи» 
вже є свідченням професійного рівня опанування живописцем 
розкладених елементів об’єкта — обличчя Воллара.

Певні досягнення мав і «синтетичний» кубізм, підкріплений 
здобутками кубістичної скульптури, зокрема роботами А. Лора-
на та Р. Дюшана-Віллона. Одним з найбільш удалих прикладів 
«синтетичного» кубізму вважають картину Ж. Брака «Кур’єр» 
(1914), в якій митець спробував цілісно відтворити роз’єднані 
елементи форми і в такий спосіб відтворити новий простір або 
його нову модель.

Інтерес до «аналітичного» та «синтетичного» кубізму безпе-
речно виправданий і сам по собі, адже кубізм — це досить по-
тужний напрямок європейського мистецтва, але особливу значу-
щість у контексті спрямованості теми нашого дослідження йому 
надають подальші експерименти, передусім Пікассо, який спро-
бував синтезувати кубізм з елементами реалізму. На цій особли-
вості творчості П. Пікассо наголошує відомий англійський мис-
тецтвознавець Р. Каммінг, аналізуючи картину «Герніка»: «На 
полотні кубістів зникає різниця між виглядом обличчя збоку і 
спереду, риси обличчя вільно і виразно перебудовуються. Спотво-
рене обличчя матері немовляти, яке загинуло, — втілення про-
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низливого страждання, враження від якого підсилюється поруч 
з більш традиційним зображенням дитячого обличчя» [111, 99]. 
Отже, ті напрацювання, які кубісти мали у перше десятиліття 
ХХ століття, виявляють свій потенціал і пізніше — у 1937-му —  
році створення «Герніки».

На нашу думку, необхідно звернути увагу ще на одну тезу 
Р. Каммінга, а саме — його розумінні суті тих зв’язків, що скла-
даються між наукою і конкретними мистецькими напрямками. 
Мистецтвознавець, зокрема, наголошує: «Період між 1900 і 1914 
роками визначив обличчя ХХ століття. У ці роки в життя увій- 
шли аероплани, автомобілі, радіо, пластмаси. Нові вчення, на-
приклад, теорія відносності і психоаналіз, відкрили принципово 
новий погляд на світ, відтіснивши колишні уявлення. В образо- 
творчому мистецтві одним з проявів такого нового погляду став 
кубізм, який виник у 1907 році і який засвідчив появу зовсім особ- 
ливої художньої мови» [111, 98]. 

Як бачимо, Р. Каммінг загалом цілком слушно підкреслює 
значення і філософських (психоаналіз), і науково-природничих 
(теорія відносності), і технократичних (аероплани, автомобілі) 
чинників, які впливали на мистецький процес. Проте поза ува-
гою Р. Каммінга залишаються позитивізм і неопозитивізм, які 
на початку ХХ століття відігравали значно суттєвішу роль щодо 
певних мистецьких процесів, ніж психоаналіз, вплив якого на 
свідомість митців буде відчутним приблизно на десятиліття піз-
ніше від того періоду, який ми аналізуємо у даному розділі. На 
наш погляд, якщо не враховувати ролі і значення неопозитивіз-
му, то чимало оригінальних авторських пояснень, наприклад, 
щодо причин появи кубізму чи футуризму, справляють досить 
штучне враження.

Саме тому аналіз мистецьких процесів перших десятиліть ХХ 
століття  вимагає чіткого врахування факту активного розвитку 
кінематографа, який на початку виявляв свою специфіку через 
взаємодію з іншими видами мистецтва, а пізніше, вже у стату-
сі самостійного виду, впливав на художні пошуки, наприклад, 
живописців. У цьому контексті потрібно звернути увагу на твір       
П. Пікассо «Метаморфози з биком», створений у кілька етапів —  
від 5 грудня 1945 року до 17 січня 1946 року. Зазначена робота 
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складається з одинадцяти окремих малюнків, які віддзеркалю-
ють «стани» відтворення зображення бика. Про процес створення 
малюнків «Метаморфози бика» розповідав французький мисте-
цтвознавець Е. Пармелен, посилаючись на свідка роботи П. Пі-
кассо графіка Ж. Селестена: «Одного разу він (Пікассо — Т. К.) 
почав працювати над славетним биком. Він був розкішний, цей 
округлий бик. Я подумав: це те, що треба. Проте, ні. На другому 
і третьому етапі він все ще залишався округлим. І робота про-
довжувалася, але бик ставав іншим. Він став зменшуватися і 
втрачати вагу» [190, 32]. І далі: «На останньому пробному від-
битку залишилося декілька ліній. Я дивився, як він працює, ско-
рочуючи і скорочуючи. Згадавши першого бика, я подумав: «З 
того, чим він закінчив, треба було б починати». Але він, Пікассо, 
шукав свого власного бика. І на шляху до свого бика в одну лі-
нію він поступово пройшов через усіх інших биків. І дивлячись 
на цю лінію, неможливо уявити собі, скільки за нею приховано 
роботи» [190, 33].

 Захоплення графіка Ж. Селестена технікою Пікассо є над-
звичайно показовою так само, як і висока оцінка Е. Пармеленом 
результату цієї техніки — малюнків «Метаморфози з биком». 
Водночас, на нашу думку, підходи до аналізу цього твору мож-
на значно розширити шляхом залучення техніки кіномонтажу. 
Свідомо чи підсвідомо, але Пікассо робив розкадровку зображен-
ня, яка для втілення його ідеї включила одинадцять «станів» (як 
їх назвав живописець) бика. При цьому Пікассо цілком свідомо 
дотримується у всіх одинадцяти малюнках середнього плану, не 
виводячи зображення ні на крупний, ні на загальний план. 

Експериментальні малюнки П. Пікассо — одинадцять «ста-
нів» бика — були зроблені на межі 1945–1946 років, тобто в пе-
ріод розквіту кіномистецтва, коли накопичений ним великий 
досвід щодо експериментально-технічних можливостей кінока-
мери, кіномонтажу, а отже живописці, які були спрямовані на 
ідеї нового, ідеї експерименту не могли залишитися осторонь тих 
новацій, що з’явилися в їхньому виді мистецтва разом з кінема-
тографом. Узагалі, питання зв’язку П. Пікассо з кіно може бути 
темою окремого дослідження, адже славнозвісний твір митця 
«Герніка» виконав функцію важливого структурного елементу 
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щодо встановлення зв’язків «живопис — кінематограф» та впли-
нув на поглиблення уявлень про динамічність образної системи 
художнього твору. Зрештою саме живописний твір П. Пікассо зу-
мовив назву  документального фільму «Герніка» (1950), знятого 
відомим французьким режисером Аленом Рене (1922–2014). 

Ще один показовий аспект експериментування в мистецтві по-
чатку ХХ століття розглядає російський культуролог В. Брансь- 
кий, зосереджуючи увагу на становленні «конструктивістсько-
го ідеалу і методу». Свою позицію він обґрунтовує, звертаючись 
передовсім до творчості Ф. Леже. Науковець підкреслює вплив 
подій Першої світової війни на художню концепцію низки тво-
рів відомого французького живописця. В. Бранський поділяє по-
зицію К. Гріна — біографа Ф. Леже, — який уважав, що війна 
поглибила значення метафори «машинної людини» та переко-
нала митця, що сучасний світ — це світ механічний («машин-
ний»), це світ насильства: «Очевидно, що технотронна людина 
закономірно повинна відбитися у реальних речах: її машинний 
дух пронизує усі предмети, піддаючи їх своєрідній машинізації 
або конструктивізації. Остання означає виявлення в речах і ви-
членення з них їх внутрішньої конструкції (машинізм або техні-
цизм)» [39, 411].  

Наведена нами позиція В. Бранського потребує коментуван-
ня, оскільки з декількома її аспектами погодитися важко. По-
перше, дослідник досить вільно оперує поняттями «конструкти-
візм» і «техніцизм», адже конструктивізм є частиною техніцизму 
(від гр. «техніка» — мистецтво, майстерність, уміння) — поняття, 
значно ширшого за змістом і такого, що є ключовим щодо проце-
сів, які ми розглядаємо. На початку ХХ століття вже починають 
виявлятися елементи технократизму, коли до поняття «техніка» 
додається поняття «kratos» — влада. Проте поки що йдеться про 
досить приблизне й умовне оволодіння ідеєю «технократії» — за-
хоплення технікою і її здатністю «конструювати», що породжує 
страх не стільки перед нею, скільки за ті форми людської діяль- 
ності, зокрема мистецтво, які раніше з нею не перетиналися. 
Тому нам видається значно коректнішим уживання поняття 
«технократизм», розуміючи при цьому «конструктивізм» як один 
з можливих проявів «технократизму».
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По-друге, В. Бранський робить цілком слушне зауваження: 
на початку ХХ століття в позиціях окремих теоретиків і митців 
простежується бажання «підкріпити» свої переконання звернен-
ням до історії мистецтва. Так, посилаючись на працю Т. Дейтле-
ра та А. Глеза «У боротьбі за нове мистецтво» (1923), російський 
науковець підтримує їхню точку зору щодо розуміння кубістами 
зв’язку «конструктивістського ідеалу з класицистичним»: «Урок 
Давіда, який малював спочатку кістяк, перш ніж одягнути його 
мускулами і плоттю, був у всіх на вустах, але сприймався як 
трюк. Лише кубісти зрозуміли це і від того, що зрозуміли, — піш-
ли далі по шляху знаходження закону, який керує побудовою 
кістяка» [39, 412]. Отже, науковий інтерес до певних процесів і 
явищ, спроба їх осягнути, виявити закономірності передували 
у класичному мистецтві технократичним (конструктивістським) 
захопленням  ХХ століття. 

У контексті нашої останньої тези доцільним є і третє за-
уваження стосовно позиції В. Бранського. На наш погляд, до-
слідник недооцінює значення кубістичного періоду у творчості 
Ф. Леже, занадто активно наголошуючи на конструктивізмі 
живописця як відповіді на військові враження, зокрема пора-
нення у 1917 році. Це суперечить позиції інших дослідників ку-
бізму, які особливу увагу приділяють передвоєнній творчості 
митця, тобто роботам 1909–1914 років («Оголені у лісі», «Етюд до 
трьох портретів», «Весілля», «Контрасти форм»). Нам видається 
більш переконливою аргументація відомого польського мисте-
цтвознавця М. Поребскі, який розглядає спадщину Ф. Леже в 
контексті «класичного кубізму», наголошуючи на картинах за-
значеного нами п’ятиріччя, що відбивали процес становлення 
«нової іконографії» — специфічного виду інформації і комуніка-
ції. При цьому М. Поребскі, визнаючи роль наукових досягнень 
М. Планка, А. Ейнштейна і З. Фрейда для становлення нового 
світорозуміння, не спрощує проблему: «Нова іконографія (кубізм 
Ф. Леже, П. Пікассо і Ж. Брака — Т. К.) не народжується що-
дня, не виникає на замовлення, а є етапом в еволюції пластич- 
ної виразності» [293, 128]. Позитивним у позиції польського мис-
тецтвознавця є те, що він намагається побачити і значення про-
цесу власної «еволюції пластичної виразності», а не зводити все, 
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що відбувалося в мистецтві початку ХХ століття, лише до наслі-
дування науково-технократичних орієнтацій.

Окремі аспекти, які ми виділяємо, показують, скільки супе- 
речливих позицій існує стосовно однієї тенденції, що нами роз-
глядається, а отже, наскільки актуальними є подальші науково-
дослідницькі розвідки зазначеного періоду. Зокрема, об’єктом 
більш поглибленого вивчення повинна стати і власне технокра-
тична орієнтація європейських митців. Особливу увагу у цьому 
зв’язку варто зосередити на феномені італійського футуризму, 
зокрема, на позиції його засновника Ф.-Т. Марінетті. Зазначи-
мо, що Марінетті на початку своєї кар’єри був «франкомовним» 
митцем, через що французькою мовою друкує у лютому 1909 ро- 
ку в газеті «Фігаро» перший маніфест футуризму. В 1910 році 
знову ж таки французькою видається футуристичний роман 
«Мафарка-футурист», який згодом Марінетті перекладає італій-
ською мовою. У зазначені роки діалог «Франція — Італія», «ку-
бізм — футуризм» — це реальність, що відбиває певну єдність 
поглядів і свідому спрямованість на експеримент. 

Період 1909–1911 років — це проміжок часу, коли ще існує 
ілюзія про єдність митців, про нове мистецтво без кордонів. Приб- 
лизно з 1912 року — частина дослідників пов’язує це із війною 
Італії в Лівії — починається активізація італійських націона-
лістів, рух яких підсилюється у 20-ті роки боротьбою частини 
італійської художньої інтелігенції проти провінціалізації іта-
лійської літератури. У цих умовах Марінетті повністю пов’язує 
власну діяльність з Італією, намагаючись закріпити за цією краї- 
ною статус «батьківщини футуризму».

Ще раз підкреслимо, що традиційно італійський футуризм ото- 
тожнюють з іменем Філіппо Томазо Марінетті (1876–1944), роль  
якого у становленні цього мистецького напрямку важко переоці- 
нити. Проте ідеї теоретика не були ідеями одинака-експеримен- 
татора. Поряд з ним ми зустрічаємо прізвища людей, творчість 
яких забезпечила їм досить помітне місце в європейській культу-
рі. Цікаво, що далеко не всі маніфести футуристів (маніфести не 
лише фіксували теоретичні ідеї нового мистецтва, а й відіграва-
ли організаційну роль у функціонуванні усього напрямку) мали 
підпис саме Марінетті. Так, «Маніфест техніки футуристичної 
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скульптури», як і інші маніфести, підписаний Умберто Боччоні 
(1882–1916), який у 1910 році — році свого приходу до футуриз- 
му, — був вже відомим італійським живописцем і скульптором. 

Художні орієнтації У. Боччоні — учня Дж. Балли — виявили-
ся наскрізь просякнуті динамікою початку ХХ століття. Митець 
закликав своїх прихильників «проникнутися духом швидкості, 
енергії, кроками нового століття». Протягом 1910–1912 років 
з’являються його по суті програмні роботи: «Створення мостів», 
«Стан душі», «Регіт», «Симультивний зір», в яких, з одного боку, 
відтворена, завдяки сміливому використанню, насамперед від-
тінків червоного кольору, динаміка деформованих облич, емоція 
сміху, а з іншого — герої картин, як правило, «вписані» у ви-
хровий рух кольорових форм. Підтримуючи футуризм, У. Боч-
чоні водночас наполягав і на присутності зображення людини у 
футуристичному відтворенні швидкості та руху, і на загальній 
цілісності твору (людина, предмети, пейзаж, їхні рухи та взаємо-
дія). Зрештою митець починає відстоювати ідею обов’язковості —  
цілісності враження, яке створює художній твір, незалежно від 
кількості компонентів, що його «формують». Трансформуючи сьо- 
годнішнє розуміння тих процесів, що відбувалися у перші два 
десятиліття минулого століття, володіючи знанням щодо логіки 
формування певних художніх напрямків, необхідно зафіксувати 
значення картини У. Боччоні «Еластичність» (1912), яка «ілю-
струвала» неминучість зближення футуризму з кубізмом: це та 
ідея, на якій наполягав італійський футурист. Найбільш плідно 
свої теоретичні розміркування Боччоні втілив у роботі «Голова 
+ Світло + Оточення». Паралельно із творчістю живописця він 
активно реалізує себе і як скульптор. Так, класикою футурис-
тичної скульптури вважається робота митця «Унікальні форми 
безперервності в просторі» (1913). Трагічний випадок — Боччоні 
розбився під час військових навчань — обірвав життя 34-річного 
живописця, скульптора і мистецтвознавця, творча і теоретична 
спадщина якого й до сьогодні викликає значний інтерес. 

Інший важливий документ в історії футуризму — «Маніфест 
техніки футуристичного живопису», також підписаний не Ма- 
рінетті, а групою митців, серед яких були Дж. Балла та Дж. Се-
веріні.
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Дж. Балла (1871–1958) — італійський живописець, який вже 
у 1910 році прилюдно заявив про своє приєднання до футуристів, 
а 1913 року експонував картину «Політ ластівок». Художник роз-
робив своєрідний метод зображення, копіюючи кадри кіноплів-
ки, які за рахунок руху змінюють одне одного. Така асоціація з 
кіноплівкою допомогла Дж. Балла досягти в живописі ефекту 
«розкладеного руху».

Джіно Северіні (1883–1966), який зазнав впливу як італій-
ських митців (У. Боччоні, Дж. Балла), так і французьких (Ж. Се- 
ра), був прихильником поєднання кубізму і футуризму. Його 
найбільш цікавила можливість передати «вібрацію найрізно-
манітніших відтінків». Дж. Северіні, який пізніше працював у 
фресковій техніці, протягом усього творчого життя зберігав інте- 
рес до специфіки прояву кольору як у живопису, так і в кольо-
ровому кіно. Окрім цього, Дж Северіні вважав невичерпаним 
потенціал кольору в театральних декораціях і звертав особливу 
увагу на естетико-художні засади цієї складової театральної ви-
стави..

Ще один маніфест — «Живопис звуків, шумів і запахів», під-
писаний Карло Каррою (1881–1966), митцем, який, з одного боку, 
стояв у витоків футуризму, а з іншого — поступово трансформував 
наріжні засади футуристичної естетики у «метафізичний живо-
пис». Що ж до останнього, то він, як відомо, пізніше став підґрун-
тям сюрреалізму. Таким чином, експеримент, розпочатий у фу- 
туризмі, в окремих випадках безпосередньо впливав на мистець-
кі пошуки представників молодшого покоління митців. Нами 
наведено лише кілька прикладів, хоча маніфести італійських 
футуристів складають сьогодні, принаймні у кількісному вира-
женні, досить помітну теоретичну спадщину. Окрім живопису 
і скульптури були створені маніфести, присвячені літературі 
(«Маніфест техніки футуристичної літератури» Ф.-Т. Марінетті) 
і музиці («Маніфест музикантів-футуристів» Б. Прателлі).

Слід зазначити, що, підкреслюючи кількісний чинник, спря-
мованість і авторство маніфестів, ми показуємо ступінь розповсю-
дженості і, відповідно, популярності та впливовості заявлених у 
них ідей. Водночас неправильно принижувати і роль Марінет-
ті, адже саме він найбільш послідовно використовує поняття 
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«швидкість», «рух», «динаміка», «ревіння моторів», «первозданні 
стихії» тощо. Реконструюємо кілька фрагментів із «Першого ма-
ніфесту футуристів»: «Ми стоїмо над урвищем століть! Так за-
ради чого обертатися назад? Адже ми ось-ось прорубимо вікно у 
таємничий світ Неможливого! Нема тепер ані Часу, ані Просто-
ру. Ми живемо тепер у вічності, адже в нашому світі панує одна 
лише швидкість» [158, 160]. Поруч із швидкістю Марінетті за-
хоплюється «пройдисвітами-пароплавами», «широкогрудими по-
тягами», «аеропланами, які шмигають небом». Він проголошує: 
«Розпечений метал або звичайний дерев’яний брусок хвилюють 
нас значно більше, ніж посмішка чи сльози жінки. Ми хочемо 
показати в літературі життя мотору. Для нас він — сильний звір, 
представник нового виду. Але передусім нам треба вивчити його 
звички й найдрібніші інстинкти» [158, 166].

На наш погляд, аналіз позиції футуристів вимагає одночасно 
і врахування ставлення до їх експериментів сучасниками. Якщо  
залишити осторонь суто міщанське глузування над футуризмом 
як чимось незрозумілим та потворним, то ставлення до нього фа-
хівцями є досить показовим. Саме тому всі, хто займається аналі-
зом мистецтва початку ХХ століття, апелюють до статті Миколи 
Бердяєва (1874–1948) «Криза мистецтва» (1918), що присвячена 
авангардному мистецтву. Подекуди створюється враження, що 
одна тільки назва статті розкриває ті концептуальні положення 
авангарду, які, на думку її автора, зумовили кризу мистецтва, адже  
поняття «криза» має однозначне тлумачення. Проте таке вра-
ження вкрай однобічне. Дійсно, М. Бердяєв зазначає, що футу-
ристи замість «чарівності жіночого тіла чи квітки» оспівують «ча-
рівність мотора». Як бачимо, філософ досить спокійно ставиться 
до мотору як об’єкта емоційного захоплення, констатуючи: «Фу-
туристи оспівують красу машини, захоплюються її шумом, нади-
хаються її рухом» [26, 14], і зазначає, що футуристи «знаходяться 
під владою машини», яка викликає нові, раніш не відомі людині 
відчуття. Ми бачимо, що він, якщо і не в захопленні від футуриз-
му, то принаймні його не заперечує.

Необхідно, на наше глибоке переконання, зосередити увагу 
ще на одному принциповому положенні М. Бердяєва — ідеї син-
тезу, яка в період формування футуризму лише починала ви-
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являтися. У футуризмі синтез існує стосовно внутрішніх компо-
нентів: час, колір, форма, а не взаємодії різних видів мистецтв. 
М. Бердяєв наголошує: «Порушуються всі міцні грані буття, все 
декристалізується, розшаровується, розпилюється. Людина пе-
реходить у предмети, предмети входять у людину, один предмет 
переходить в інший предмет, всі плани буття зміщуються. Це 
нове відчуття світового життя намагається виразити футурис-
тичне мистецтво» [26, 9].

Відомий французький мистецтвознавець Гастон Діль, від-
творюючи за щоденниками, спогадами, критичними статтями 
з перших художніх виставок кубістів та футуристів атмосферу 
мистецького життя Європи початку XX століття, підкреслює, що 
у звіті Аполлінера про виставку 11 квітня 1911 року мова йде 
передусім про «циліндричний живопис» і «звалені до купи гумо-
ві шини». Г. Діль, захоплюючись творчістю молодого Фернана 
Леже (1881–1955), вважає, що експерименти початку століття 
були потрібні не лише мистецтву, а й по суті прогнозували май-
бутнє людства. Мистецтвознавець підкреслює: «Чи не занадто 
він (Ф. Леже — Т. К.) поспішив із своїм магістральним передба-
ченням майбутнього, в якому переважатимуть динамізм машин, 
урбанізація, а потім і самоцінність речей, яке він так яскраво пе-
редбачив уже у 1913–1914 роках? Чи не занадто він випередив 
у цьому відношенні добу, яка тільки сьогодні звернула увагу на 
ці ключові як у художньому, так і в загальнолюдському аспекті 
проблеми?» [81, 6].

Отже, можна переконатися, що Г. Діль не лише високо оцінює 
відповідне насичення живописних творів — «динамізм машин», 
«урбанізація», — адже ця тенденція властива зазначеному періо- 
ду, а й убачає у такій орієнтації мистецтва прорив у майбутнє.

Досить близьку до позиції Г. Діля думку висловлював свого 
часу і Луї Арагон, відомий французький письменник, який сто-
яв біля витоків формування «нового» мистецтва на початку XX 
століття. Л. Арагон не вживає термін «нове», а оперує поняттям 
«сучасне (модерн)». Це досить показова позиція, що властива ба-
гатьом не лише практикам, а й теоретикам мистецтва. Відгомін 
тогочасної термінологічної плутанини відчутний і до сьогодні. І в 
наші дні залишається дискусійним питання про термінологічну 
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чіткість і послідовність понять «нове», «сучасне», «авангардне», 
«модерне». Проте, незважаючи на термінологічні розбіжності, 
Л. Арагон аналізує саме той період, який цікавить і нас —  
10–20-ті роки XX століття. Він, зокрема, зазначає: «Сучасне (мо-
дерн) у той час, як, до речі, і в будь-який, — купа всього, у чому 
слід розібратися. Там є елементи ще живі, ще діючі, такі, як бан-
ка з-під м’ясних консервів, яку популяризував Жаррі, елементи, 
які виникли у формі ідей п’ятдесят років тому, але які випливли 
на поверхню несподівано, волею нових обставин» [8, 43].

Л. Арагон виокремлює значення «концепції ліризму», що 
поклала край «низці диспутів з питань форми», відгомін яких 
гостро переживався у 1917 році — році, яким Арагон розділяє 
перший і подальші періоди становлення «сучасного (модерного)» 
мистецтва. «Концепція ліризму» стала своєрідною ланкою між 
традиційними і новими формами мистецтва, між «символізмом 
і кубізмом у живописі» і тим, що, на думку Арагона, невдало на-
звали — «кубізмом у літературі». Щодо останнього, то він все ак-
тивніше перетворювався на «мову реклами» [8, 44].

 Отже, один і той самий період в умовах однієї національної 
традиції здобуває принципово протилежної оцінки: з одного бо- 
ку, підкреслюється значення для тематики мистецтва чинни-
ка «урбанізму» і «динаміки машин», з іншого — панацеєю від 
мистецького технократизму проголошується ліризм. Проте є ще 
одна досить показова позиція, що вкрай рідко ставала предме-
том мистецтвознавчого аналізу. Йдеться про так звану «ліросо-
фію» — концепцію, запроваджену відомим представником фран-
цузького кіноавангарду Жаном Епштейном (1897–1953). Можна 
припустити, що цей практик і теоретик кіно — і це доводять його 
фільми — прагнув поєднати вищезазначені принципи, намага-
ючись виявити ознаки ліризму у процесі зображення неживих 
предметів, зокрема шхуни, романтична назва якої «Чудова ні-
вернезка» зумовила і назву його найвідомішої стрічки.  

Як ми вже зазначали, помітного резонансу в культурному 
житті Європи початку XX століття набуває публікація книги 
В. Кандинського «Про духовне в мистецтві», що вийшла друком 
німецькою мовою у 1912 році. У «Передмові» до книги дружина 
митця Ніна Кандинська зауважує: «У грудні 1911 року на за-
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сіданні Всеросійського з’їзду художників М. І. Кульбіним була 
зроблена доповідь «Про духовне в мистецтві» і прочитані також 
деякі розділи з цієї книги, зокрема той, де Кандинський гово-
рить про різні можливі форми в абстрактному живописі, як, 
наприклад, коло, квадрат, трикутник. Все це, безумовно, мало 
вплив на прогресивних російських художників, в тому числі на 
К. Малевича» [117, 7]. Наведене нами зауваження Н. Кандин-
ської засвідчує, що з 1911 року не лише Західна, а й Східна Єв-
ропа поступово знайомиться з таким новим художнім явищем, 
як абстрактне (безпредметне) мистецтво.

Наголос на доповіді М. Кульбіна, в якій він прокоментував 
роботу В. Кандинського, зроблений нами свідомо: це було єдине 
джерело знайомства російських митців з ідеями абстракціоніз-
му. Перше офіційне російськомовне видання праці «Про духовне 
в мистецтві» вийшло друком, як відомо, лише у 1992 році. Це 
обумовлено тим, що Кандинський, змушений емігрувати з Росії 
(1921), був за радянських часів об’єктом гострої і, як правило, 
упередженої критики.

Слід ураховувати, що у перші роки існування абстракціонізму 
це поняття досить часто вживають поряд з терміном «експресіо- 
нізм». Можна навести низку прикладів, коли означені поняття 
свідомо ототожнюються. Так, згадана нами праця Г. Діля певною 
мірою є відбитком колишньої тенденції зарахування Кандин-
ського до представників «абстрактного експресіонізму». На нашу 
думку, це помилкове поєднання, оскільки використання понят-
тя «експресіонізм» у відповідному контексті може бути правомір-
ним лише на рівні пояснювання можливостей безпредметного 
мистецтва: «експресіоністичність» — особлива виразність кольо-
ру, ліній, композиції тощо. Треба відзначити, що поступовий про- 
цес становлення нового мистецького напрямку — експресіоніз-
му — чітко «розвів» ці поняття.

Із моменту входження у теоретичний і практичний ужиток  
концепції безпредметного мистецтва експеримент стає невід’єм- 
ною частиною творчого процесу передусім у живописі. В інтер-
претації самого В. Кандинського поняття «експеримент» (пошу-
ки нових формально-технічних засобів розкриття теми твору) 
набуває по суті морально-психологічного значення, надаючи 
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специфічного статусу митцеві, який «піднімає» людство. Дум-
ки про митця-експериментатора, який має своєрідне месіанське 
призначення, висловлені Кандинським досить відверто: «Тоді 
невблаганно приходить одна з нас — людина, — яка в усьому 
подібна до нас, але несе в собі таємничо закладену …силу «ба-
чення». Вона бачить і вказує. Іноді вона хотіла б позбутися цього 
вищого дару, який досить часто буває для неї важким хрестом. 
Проте не робити цього вона не може. Супроводжувана глузуван-
ням й ненавистю, завжди попереду й угору тягне вона застря-
глий у камінні повіз людства» [117, 16].

Кубофутуристичний художній експеримент має збіг у часі з 
першими десятиліттями розвитку кінематографа, і було б див-
ним, якби митці, зорієнтовані на пошук нових форм виразнос-
ті, обминули б його своєю увагою. Отже цілком закономірною є 
щира зацікавленість кінематографом як Ф.-Т. Марінетті, так і 
Ф. Леже. Варто наголосити, що йдеться не про глядацький ін-
терес, а про бажання живописців-професіоналів опанувати такі 
виражальні можливості кінотвору, як монтаж, ритм, компози-
цію кадру. Марінетті підкреслював, що кінематограф відкри-
ває «найновіші, актуальніші засоби виразності». Саме тому цей 
факт відзначає Ж. Садуль: серед творчих планів представників 
футуристичного напряму фігурувала і ідея створення кінемато-
графічного проекту, до реалізації якої було залучено режисера         
В. де Сен-Пуента. Однак Перша світова війна зруйнувала усі ці 
плани.

Ще раз футуристи заявили про себе в кінематографі карти- 
ною «Perfido incanto», яку знімав Антон-Джуліо Брагалья (1890–
1960) — італійський художник, фотограф та театральний режи-
сер, послідовник Марінетті. Але говорити про те, наскільки на-
справді це був саме футуристичний фільм досить важко, оскільки 
футуристичними були, власне, тільки декорації фільму.

Відтак безпосередня спроба використати геометризоване від-
творення дійсності як кіномову була здійснена кубістом Ф. Леже 
та американським фотографом-експериментатором М. Реєм у 
фільмі «Повернення до здорового глузду». На момент зйомок цьо- 
го фільму Леже і Рей уже мали певний мистецький досвід, на-
копичений ними завдяки сміливим пошукам у сфері живопису 
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та художньо-документальної фотографії, і який вони, керуючись 
своєрідною психологічною установкою на експеримент, спробу-
вали перенести в кінематограф. 

Наступний футуристичний фільм «Механічний балет» почи-
нається з карикатури на Ч. Чапліна, автором якої був Ф. Леже. За 
допомогою мультиплікації він «оживив» малюнок, а далі — «Ме-
ханічний балет» у повній відповідності до своєї назви представ-
ляв собою танок предметів та зубчастих коліщаток, об’єднаних 
спільним ритмом або змонтованих за формальною подібністю» 
[205, 185]. Ф. Леже вважав, що у фільм доцільно переносити «сві- 
домо спрощене бачення речей», якого вони намагалися досягти 
у фотографії чи живописі.

Зазначимо, що стрічка «Механічний балет» (1924), в якій 
Ф. Леже виступив режисером, а Д. Марфі оператором, не була 
першим кінодосвідом відомого художника-кубіста: ще у 1921 ро- 
ці Ф. Леже створив декорації до вже згадуваного нами фільму 
А. Ганса «Колесо». А у 1923 році на екран виходить картина пред- 
ставника першої хвилі французького кіноавангарду Марселя 
Л’Ерб’є (1888–1979) «Нелюдська», з декораціями Ф. Леже. Зазна- 
чимо, що співпраця з Л’Ерб’є мала особливе значення для Леже, 
оскільки кінорежисер, який був прихильником пошуків засобів 
особливої кіновиразності — експерименти із світлом та тінню, 
«розмитість» контурів зображення, подвійна експозиція, дефор- 
мація чи свідоме спотворення предмету у кадрі, — вважав і де-
корації обов’язковим компонентом щодо віднайдення оригіналь-
них художніх рішень. Отже, погляди на можливості кінемато-
графа у М. Л’Ерб’є та Ф. Леже — значною мірою — мали збіг.

Протягом 1919–1921 років Леже активно працює над пробле-
мою звільнення художнього твору від надмірної чуттєвості, яка, 
в його розумінні, була привнесена в мистецтво оголеною жіно-
чою натурою. На запитання, як позбавитися цієї вади мистецтва, 
Леже відповідає:«Я твердо вірю в повільний тривалий вплив 
на людей предметів, виконаних у заводських умовах » [81, 38]. 
Продовжуючи цю думку, митець наголошує: «Людина, яка дов-
го живе в цьому геометричному світі, позасвідомо потрапляє під 
його вплив. У цьому нам необхідно віддавати собі звіт, і я це пре-
красно усвідомлюю. Сьогодні навколишнє середовище склада-
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ється із предметів і механізмів, зроблених заводським способом; 
вони повільно витісняють чарівні жіночі форми, квіти, фрукти, 
туманний пейзаж, що завжди надихали митців» [81, 38].

У період, який ми розглядаємо, Ф. Леже не тільки захоплю-
ється кіномистецтвом, а й з радістю підтримує усі пропозиції до 
співпраці з режисерами драматичних театрів та з хореографами-
експериментаторами. Так, він виконує проекти декорацій, кос-
тюмів і завіси до шведського балету Р. де Маре «Ковзанка» на му- 
зику Д. Мійо (1922), а також робить декорації та костюми до ба- 
лету «Створення світу» цього ж творчого колективу (1923). І пізні-
ше Ф. Леже активно співпрацює і з кінематографом, і з театром. 
Саме його до створення декорацій фільму «Форма речей майбут-
нього» (1934) запрошує Г. Дж. Уеллс. Протягом 1937–1948 років 
Ф. Леже співпрацює з С. Лифарем та С. Прокоф’євим над оформ-
ленням низки балетних вистав. Найбільш удалими вважають-
ся декорації Ф. Леже до балету «Давид, який перемагає» на му- 
зику Вітторіо Ріеті (1898–1994) — італо-американського компо-
зитора, який підтримував експериментальні пошуки у хореогра-
фії і успішно співпрацював з тогочасними балетмейстрами.

Усе зазначене могло б слугувати переконливим доповненням 
до розглянутих нами проблем синтезу, але творчість Ф. Леже, на 
нашу думку, найцікавіша саме в контексті кубофутуристичних 
процесів у кіномистецтві початку ХХ століття. Аналізуючи влас-
ну творчість, Ф. Леже визнавав, що кінематограф надає митцеві 
прекрасну можливість відтворити рух, гармонію жестів, спів- 
існування людини і навколишніх предметів. Художник відстоює 
ідею «рухливих декорацій», які дозволяють досягти ефекту «пред-
мета — видовища». Підсумовуючи роботу над картиною «Меха-
нічний балет», він, зокрема, писав, що його метою було «створи-
ти напругу між предметами, між повільною та швидкою серією 
зображень, між спокоєм та інтенсивним рухом. На цьому побудо-
ваний увесь фільм. Я застосував …тільки один-єдиний винахід 
кінематографа — крупний план. А також використав фрагмент 
предмета: при ізоляції фрагмент персоналізується» [81, 38]. 
Остання теза мала для Ф. Леже принципове значення, адже він 
фактично реалізував відому на той час практику створення до-
кументальних фільмів та хроніки, в кадрах яких чимало таких 
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«персоналізованих фрагментів». Їх, на думку митця, необхідно 
вивчати, «занурюючись у їх глибину», та використовувати у но-
вому експериментальному кінематографі. Леже, наприклад, за- 
хоплювався рукою людини саме в її кінематографічному від-
творенні: «Рука є предмет складний, багатообразний, такий, що 
змінюється. До того, як я побачив її на екрані, я і сам не знав, що 
таке рука! Предмет здатний сам по собі стати чимось абсолют-
но цінним, хвилюючим, трагічним» [81, 39]. Можна припустити, 
що подібної думки дотримувалися і Л. Бунюель та С. Далі, коли 
у принциповому епізоді своєї першої сюрреалістичної картини 
«Андалузький пес» використовували руку.

Після фільму «Механічний балет» Ф. Леже режисером біль-
ше в кінематографі не працював, але визнавав його вплив на 
свій живопис, зокрема, маючи на увазі крупний план, що в жи-
вописних роботах трансформувався у свідомо збільшені деталі. 
Такою деталлю могла бути квітка, гральна карта, рука, ключі, 
музичний інстумент, кольорова пляма. На думку Г. Діля, під без- 
посереднім впливом кіноекспериментів були написані картини 
Леже «Листя і мушлі», «Композиція з рукою та капелюхом» та 
«Композиція з листом». 

На наше глибоке переконання, реконструкція європейського 
досвіду втілення окремих засад футуристичної естетики в кіне-
матограф актуалізує питання щодо ставлення українських фу-
туристів до процесу зародження й поступового розвитку кіно — 
нового виду мистецтва. Як відомо, український футуризм почав 
формуватися від 1914 року і пов’язаний із творчістю Михайла 
Семенка (1892–1937) — непересічного поета, драматурга, теоре-
тика мистецтва. Більшість дослідників, які вивчають життя та 
творчість засновника українського футуризму, виокремлюють 
так званий одеський період, коли і Семенко, і його найближче 
оточення — М. Бажан, Д. Бузько, О. Полторацький. Г. Шкурупій 
і Ю. Яновський — у 1926 році переїхали з Харкова до Одеси, на-
магаючись — як сценаристи, режисери та редактори — активно 
вплинути на подальший розвиток національної кінематографії. 
Л. Госейко — французький кінознавець українського походжен-
ня — відтворює роль Семенка у створенні низки організаційно-
творчих об’єднань, зокрема, «КОРЕЛІС (Колектив режисерів, 
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літераторів і сценаристів…), ВУАРДІС (Всеукраїнська асоціація 
режисерів, драматургів і сценаристів) та ВУОРРК (Всеукраїн-
ське об’єднання робітників революційної кінематографії). Саме 
М. Семенко, за свідченнями Л. Госейка, був «першим з тих, хто 
опублікував в Україні статті Леона Муссінака й Рене Клера»  
[70 , 34]. За участю «футуристичного десанту» було знято кілька 
фільмів, позначених прискіпливою увагою до нових засобів кі-
номови, які, проте, не мали безпосереднього відношення до фу- 
туристичних художньо-виражальних засобів. Важливе інше, а 
саме: розуміння українськими футуристами творчого потенціалу 
кіно і їх бажання заявити себе саме у цьому виді мистецтва. Як 
відомо, протягом 1934–1937 років переважна більшість україн- 
ських футуристів була репресована і чимало їх творчих та теоре-
тичних напрацювань залишилися нереалізованими.    

Усі мистецькі напрямки, що формувалися на початку ХХ 
століття свідомо чи неусвідомлено, дещо «посунули» людину на 
другий план, зосередивши увагу на експерименті з формою, на 
знаходженні художніх засобів «активізації», «динамізації» зобра- 
ження, на пошуках аргументів щодо алогічності, інтуїтивності 
мистецтва.

Відтворюючи деякі тенденції розвитку мистецтва в умовах 
межі ХІХ–ХХ століття, необхідно враховувати, що усі зазначені 
процеси стосувалися тих його видів (живопис, музика, поезія), 
які вже мали тривалу історію свого існування та розвитку. Вна-
слідок цього будь-яким художнім новаціям був, скоріше, прита-
манний характер оновлення, привнесення «свіжого повітря» в 
сталу, випробувану століттями форму. Можливість побачити усі 
наслідки експерименту, так би мовити, в чистому вигляді нада-
вало нове мистецтво — кінематограф.
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2.2. АБСТРАКЦІОНІЗМ: 
ВІД ХУДОЖНЬО-ТЕОРЕТИЧНИХ ПОШУКІВ  

В. КАНДИНСЬКОГО ДО КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ НОВАЦІЙ

У попередньому розділі монографії ми частково зверталися 
до теоретичного досвіду Василя Кандинського (1866–1944). Про-
те, на нашу думку, в контексті аналізу логіки взаємозв’язку кі-
номистецтва і художніх напрямків ХХ століття присутність як 
ідей фундатора абстракціонізму, так і розуміння його специфіч-
ної ролі в сучасному мистецтві є принципово важливими. 

Визначивши аналіз та оцінку теоретичної спадщини В. Кан-
динського, усвідомлюємо, що розглянута нами концепція синте- 
зу є лише однією з її складових. Основним завданням цього під-
розділу, як ми розуміємо, є розповідь про митця, який має осо-
бливий статус у художній культурі ХХ століття. Жоден із його 
сучасників не викликав до себе такого інтересу, не стимулював 
таких запеклих дискусій, не змусив написати такої кількості 
книг і статей. Важко сказати, чи відбулося це тому, що В. Кан-
динський стояв біля витоків абстракціонізму — мистецтва, яке 
визначило докорінні зміни в розумінні завдань і цілей художньо-
го твору майже в усіх видах мистецької практики, — чи тому, що 
ця людина не вміщується в межі однієї сфери діяльності. Серед 
наріжних напрямків творчої спрямованості митця, у контексті 
яких він розробляв нові, неординарні ідеї та підходи, — живо-
пис, музика, поезія, театр, теорія мистецтва, психологія творчос-
ті і художня освіта. 

Осмислення джерелознавчої бази щодо абстракціонізму вза-
галі і постаті В. Кандинського зокрема може бути предметом особ- 
ливого наукового інтересу. Водночас ця література є досить спе-
цифічною: багатоаспектна і різноманітна в межах європейського 
мистецтвознавства, вона обмежена і ідеологічно заанґажована в 
російсько-україномовних виданнях.

Певна традиція зацікавленого, але дещо обережного ставлен-
ня до Кандинського та його ідей почала формуватися в Росії вже 
у перші два десятиріччя ХХ століття. Еміграція митця і розрив 
творчих зв’язків з батьківщиною протягом 20–30-х років при-
звели до поступового затухання інтересу до персоналії В. Кан-
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динського, який все більше починає сприйматися в Європі як 
німецький живописець російського походження. Утвердження 
після 1934 року принципів соціалістичного реалізму в радян-
ському мистецтві по суті автоматично зарахувало абстракціонізм 
до ідейно-художніх ворогів. Така ситуація була цілком зрозумі-
лою, адже ці два мистецькі орієнтири дійсно не можуть пере-
тинатися. Говорити ж про толерантність та почуття терпимості 
стосовно 30–40-х років взагалі недоречно. Поступово сформува-
лася тенденція майже повного замовчування абстракціонізму і 
творчості В. Кандинського як його засновника. Цю «еру мовчан-
ня» було перервано у 1963 році, коли за часів так званої хрущов-
ської «відлиги» розгорнулася кампанія боротьби з формалізмом 
в усіх видах мистецтва. В позиції багатьох тогочасних естетиків, 
мистецтвознавців, діячів мистецтва поняття «формалізм» ото-
тожнювався передусім із абстракціонізмом, критика якого іноді 
була настільки непрофесійною, брутальною, «заанґажованою», 
що мала зворотний ефект, а саме: породжувала неабиякий ін-
терес до природи і можливостей абстрактного мистецтва. 

Принципово новий етап сприйняття абстракціонізму на бать-
ківщині В. Кандинського починається у 80–90-ті роки. Проте 
його ні в якому разі не треба розглядати як апологет абстракціо- 
нізму. Мова йде про поступове руйнування упередженості, про 
спробу об’єктивно оцінити теорію абстрактного мистецтва і наре-
шті про найголовніше: можливість широким читацьким колам 
познайомитися з програмною роботою В. Кандинського «Про ду- 
ховне в мистецтві». Після публікації фрагментів цієї роботи у пе-
ріодичних виданнях (передусім мається на увазі журнал «Твор-
чество» — Т. К.) книга виходить у повному обсязі у 1992 році [117] 
як передрук російськомовного американського видання (1967). 
Необхідно відзначити, що у позиції тих, хто готував це видання, 
простежується, так би мовити, теоретична невпевненість. Наше 
зауваження стосується перш за все передмови, що повторює ті 
кліше, які зустрічалися у довідковій літературі радянських ча-
сів щодо аналізу життєвого і творчого шляху В. Кандинського. 
Так, її автор В. Михайлін зазначає, що митець навчався у Мюн-
хенській академії. Проте на сторінках «Автобіографії» («Автоха-
рактеристики» — Т. К.) В. Кандинського чітко зазначається про 
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неможливість складання іспитів до цього закладу, про що сам 
митець пише щиро і відверто: «Потім мені захотілося спробувати 
класи з малювання Мюнхенської академії, але провалився на 
іспитах» [112, 257]. Є певні неточності щодо хронології і назви 
фаху університетської освіти та інше. Але, безперечно, слід по-
зитивно оцінити найголовніше: факт видання роботи «Про духо-
вне в мистецтві» як такий.

За останні два десятиліття з’явилося чимало оригінальних 
досліджень, які повністю присвячені абстракціонізму та твор-
чій долі Кандинського і які так чи інакше торкаються близьких 
до абстракціонізму проблем. У роботах Н. Автомонової, Є. Ков-
тун, В. Полевого, Д. Сарабьянова, А. Стригальова, О. Тарасова, 
В. Турчина ґрунтовно аналізується уся складність мистецьких 
процесів, які дещо умовно, а іноді навіть штучно об’єднані по-
няттям «абстракціонізм».

Особливу увагу, на наш погляд, потрібно приділити тим дослі-
дженням абстрактного мистецтва, аналізу його витоків та куль-
турного середовища, специфіки прояву в різних видах мистец- 
тва, його естетиці та сучасному стані, що зроблені в Україні за 
роки незалежності. У зазначеному контексті виокремимо перш 
за все роботи Д. Горбачова, Т. Ємельянової, Л. Левчук, Л. Матвєє- 
вої, О. Петрової, Л. Савицької, В. Черепанина. Автори робіт, до 
яких ми звертаємося, досліджують, як правило, більш широкий 
історико-культурний простір, ніж, власне, абстракціонізм В. Кан- 
динського. Науковці, так би мовити, реконструюють культурний 
простір, в якому було сформовано абстракціонізм, хоча сам він 
подекуди і не стає предметом дослідження, а існує у контексті 
порівняльного аналізу з іншими мистецькими процесами чи пе- 
ребуває на узбіччі дослідницьких інтересів названих авторів. 
Проте зроблене науковцями важко переоцінити і в разі потреби 
ми будемо коментувати їх окремі тези, оскільки вважаємо, що 
мистецтвознавчий аналіз художнього життя перших десятиліть 
ХХ століття надзвичайно важливий незалежно від того, про яку 
конкретну країну чи якого конкретного митця — сучасника Кан-
динського — йде мова: М. Бойчук, О. Богомазов, К. Малевич, 
П. Мондріан, П. Пікассо. Одночасно в Україні досить плідно вив- 
чається спадщина Кандинського взагалі і його модель абстракт- 
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ного мистецтва зокрема. Перш за все це наукове дослідження 
Т. Ємельянової, яка не лише послідовно, спираючись на найсу-
часніші джерела, реконструює життя і творчість митця, а й на-
магається виявити психофізичні елементи абстракціонізму, що 
відіграють потужну роль і у процесі створення, і у процесі сприй-
мання абстрактного твору. Проте дослідження Т. Ємельянової 
спираються передовсім на книгу В. Кандинського «Про духовне 
в мистецтві» і не залучає до аналізу всю палітру теоретичних ро-
біт митця, а це означає, що частина теоретичної спадщини Кан-
динського залишається поза її аналізом і оцінкою.

В. Кандинський належав до тих яскравих постатей кінця  
ХІХ — першої половини ХХ століття, життя і творчість яких зна-
ходиться під постійною пильною увагою як сучасників митця, 
так і представників наступних поколінь. Художник досить рано,  
ще на початку своєї кар’єри, потрапив до такої ситуації, що по-
збавляє можливості жити як приватна особа, а спонукає до пуб- 
лічності, до свідомо виробленої «публічно-провокаційної» пози-
ції. Про це свідчить одна з перших широко відомих публікацій 
В. Кандинського — стаття «Критика критиків», що була написа-
на у Мюнхені і вийшла друком у Москві в газеті «Новости дня» 
(квітень 1901 р.). Перш ніж зосередитися на деяких принци-
пово важливих тезах цієї статті, що дають певне уявлення про 
теоретико-практичні орієнтації «раннього» В. Кандинського, 
звернемо увагу на такий момент: стаття написана у 1901 році, —  
час, який митець у своїй «Автобіографії» вважає «учнівським». 
Адже у тій самій «Автобіографії», що датована вереснем 1912 ро-
ку, Кандинський зазначає: «Попрацювавши рік самостійно, по-
казав мої ескізи Францу Штуку і був прийнятий ним в його жи-
вописний клас. Його виправленням я зобов’язаний багато чим, 
особливо цінною була для мене …порада закінчити картину. Че-
рез рік я вирішив, що далі можу працювати самостійно, і це ста-
ло початком мого творчого шляху» [112, 257]. Ці рядки записані 
митцем через 10 років після початку його творчого шляху, який 
він датував 1902 роком. Зазначимо, що на цей час Кандинсько-
му вже виповнилося 36 років. Отже, стаття «Критика критиків» 
як об’єкт нашого інтересу була написана напередодні символіч-
ної дати початку творчості видатного митця. Усе сказане нами 
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важливо враховувати, щоб зрозуміти причини дещо агресивно-
го наступального характеру позиції Кандинського, який вже 
був на той час не тільки цілком дорослою людиною, а отже не 
страждав юнацьким максималізмом, а й мав за плечима і Мос-
ковський університет (спеціальність «національна економіка»), і 
шість років теоретичної та викладацької роботи на теренах «со-
ціальної науки», і посаду директора «однієї з найбільших москов-
ських типографій», де, за словами митця, його «новою професією 
стала фототипія», і, нарешті, два роки навчання у професійно 
авторитетній мюнхенській школі Антона Ажбе (1862–1905) —  
словенського живописця, учнями якого були відомі російські 
митці, зокрема, М. Добужинський, І. Грабар, І. Білібін.

Повертаючись до аналізу статті «Критика критиків», спробуємо 
визначити ті її положення, які дають право вважати точку зору 
Кандинського агресивно наступальною. Зауважимо, що, незва-
жаючи на невеликий обсяг, стаття Кандинського теоретично зміс-
товна і, безперечно, має мистецтвознавчу цінність, оскільки дає 
можливість чіткіше уявити художні пріоритети митця, який пере-
бував, як зазначалось вище, на початку свого творчого шляху.

Увесь її текст просякнутий гірким почуттям, що породжене 
у Кандинського розумінням певної залежності творчості митця 
від зовнішніх (щодо результатів творчого процесу) сил, а саме —  
публіки і критики. Тому цілком природно він формулює запи-
тання, яке в принципі міг би сформулювати будь-який митець: 
«Чи може кожний перший зустрічний вирішувати всі питання в 
сфері мистецтва?»

Відповідь В. Кандинського на ним же поставлене запитання 
наступна: «Між публікою і митцями пролягає глибока різниця, 
адже останні (митці — Т. К.) віддають більшу частину життя тій 
справі, якій публіка поблажливо дарує декілька годин свого до-
звілля» [113, 38]. Саме тому, на його погляд, «більшість людей 
не намагається вивчати мистецтво, його історію, логіку зміни  
художніх епох». Така своєрідна прірва між публікою і митцем 
обумовлює складний морально-психологічний стан митця: те, що  
для нього є «важкою, відповідальною, серйозною і головною спра- 
вою», оцінюють випадкові, далекі від мистецтва люди, єдине ба-
жання яких внести «різноманітність і пістрявість» в своє життя.
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На відміну від публіки, за В. Кандинським, саме критики по-
винні знати, розуміти мистецтво і чітко виконувати принаймні 
два завдання: «1) вміти знайти цінне в роботі того чи іншого мит-
ця та 2) вказати на це цінне іншим — відкрити незрячим очі» 
[113, 39]. Відзначимо, що завдання, які ставить Кандинський 
перед критиками, на перший погляд є дещо спрощеними, але, 
розшифровуючи їх, митець значно ускладнює вимоги до тих, хто 
врешті-решт створює образ митця, підтримує чи руйнує його по-
чинання. Критик, на погляд Кандинського, не має зупинятися 
на мистецтвознавчій оцінці твору, а повинен оперувати вимога-
ми естетичного підходу. 

Зазначимо, що більшість фахівців, які тією чи іншою мірою 
залучають його творчість до аналізу конкретних мистецьких про-
блем початку ХХ століття, як правило, відзначають властивий 
йому паритет наук, що митець використовує у своїх теоретичних 
роботах, а саме: естетика і мистецтвознавство, естетика і психо-
логія, етика і педагогіка. Найчастіше ж у працях В. Кандинсько-
го наводиться понятійно-категоріальний апарат естетики, зокре-
ма, можливість руху від «заяложеної ринкової краси» до краси 
«особливої, гідної», а від неї — до «істинно прекрасного». Окрім 
широких знань, критик, на глибоке переконання засновника аб-
стракціонізму, повинен «володіти особливим гострим художнім 
відчуттям», особливо гострим оком. Усе зазначене потрібне для 
того, щоб не лише об’єктивно оцінити зроблене митцем, а й пе-
реконати у цьому «менш чутливих людей». В. Кандинський, зо-
крема, наголошує: «Відчути щось хороше, напівсвідомо оцінити 
прекрасне може кожна чутлива людина, але внести в своє почут-
тя елемент свідомості і розуміння — більш складне завдання, 
для вирішення якого необхідне знання. Тільки той, хто володіє 
необхідною мірою обома цими якостями — гострою чутливістю і 
знанням — може бути критиком, тільки такий критик бажаний 
і корисний» [113, 40].

На жаль, констатує В. Кандинський, таких критиків обмаль, 
а більшість з них обмежуються загальними фразами, плутаючи 
професійні терміни. Так, різні критики, які ховаються під псев-
донімами «Фейлетоніст» чи «Буква», змішують поняття «живо-
пис» та «малюнок» і можуть, маючи на увазі живопис, сказати: 
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«Живописець намалював етюд», а про малюнок олівцем сказати, 
що він «написаний». Критики, за Кандинським, то тут, то там по-
наставляють слівців на зразок «експресія», «перспектива», «да-
лекий план», «колорит», «соковитий пензель» і думають, що цим 
можна приховати від професіоналів своє невігластво. 

Потрібно визнати, що В. Кандинський мав рацію, звинувачу-
ючи частину критиків у малій обізнаності щодо конкретних видів 
мистецтва. Реалії сьогодення свідчать, що художня критика, яка 
є після історії та теорії мистецтва важливою складовою частиною 
мистецтвознавства, й до тепер залишається найуразливішою 
ланкою в мистецькому житті багатьох європейських країн. Від-
дана на поталу журналістам, випадковим рецензентам, худож- 
ня критика навмання рухається у складних мистецьких проце-
сах. Це особливо помітно, коли мова йде про перехідні періоди в 
історії мистецтва — періоди виникнення нових напрямків та те-
чій. Нездатність частини критиків активно включитися у процес 
осмислення експериментальних творів, які, як правило, дають 
поштовх виникненню нового мистецтва, може зламати творчу 
долю того чи іншого митця, в зародку придушити народження 
нових художньо-стилістичних засобів.

Глибоке розуміння В. Кандинським призначення художньої 
критики пов’язане, на нашу думку, не лише з бажанням захис-
тити самого себе від цькування рецензентів, які, зокрема, не від-
гукнулися на 16 картин живописця, що експонувалися на VІІІ 
виставці Московського товариства. Проте саме таке пояснення 
причин появи статті «Критика критиків» дає російський мисте-
цтвознавець В. Турчин: «До моменту написання статті митець 
вже, безперечно, відчував себе зрілим майстром (ця теза В. Тур-
чина може бути предметом дискусії, адже в «Автобіографії», як 
ми вже відзначали, Кандинський називає 1901 рік учнівським —  
Т. К.). У цей час він відкрив у Мюнхені власну школу. Йому хо-
тілося б, щоб вітчизняна художня критика помітила його дебют 
на VІІІ виставці Московського товариства живописців, де були 
виставлені 16 його робіт. Цим і визначалося бажання побачити 
своє прізвище в газетних статтях. Але, на жаль, цього не відбуло- 
ся. І митець вибрав, як йому здавалося, найхарактерніші зразки 
критики, звинувативши їх авторів у дилетантизмі» [230, 328].
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На нашу думку, в оцінці В. Турчина звучить певна образа на 
Кандинського, позиція якого дійсно ущиплює як художню кри-
тику, так і мистецтвознавство в цілому. Потрібно підкреслити, 
що митець не тільки багато в чому має рацію щодо зазначеної 
проблеми, але й керується глибоко моральнісними мотивами 
захисту живописців-новаторів. Зокрема, Кандинський обґрун-
товував теоретичні засади експресіонізму, перебуваючи в без-
посередньому оточенні цілої плеяди яскравих молодих митців, 
зокрема, Ф. Марка, П. Клєє, А. Шенберга, і своєю гострою оцін-
кою непрофесіоналізму критиків він, власне, захищав і самих 
митців, і їхнє право на самовираження.

Виокремимо ще один показовий аспект позиції В. Кандин-
ського, «спровокований» дилетантським аналізом картин та етю- 
дів В. Верещагіна. Він цитує фрагмент рецензій критика, який 
«вже з року в рік пише про мистецтво» і торкається, зокрема, 
творчості В. Верещагіна: «…у нього «і в малюнку олівцем вибрані 
типи, повні етнографічного і психологічного інтересу», «картина 
…зовсім не викликає психологічного інтересу, адже зображені 
китайці повернені спинами до глядача» [113, 45]. Підсумовую-
чи цитування цих і подібних до них зауважень, митець слуш-
но зауважує: «Психологія, археологія, етнографія! До чого ж тут 
мистецтво? Цікаво було б послухати думку критики хоча б про 
Тіціана, але думку, яка породжена власною художньою освітою, 
а не запозичену з Енциклопедичного словника!» [113, 46].

Дещо прискіпливий аналіз фактично однієї статті В. Кандин-
ського тим не менш видається цілком виправданим і доречним. 
Ще раз підкреслимо, що йдеться про початок творчого шляху 
митця, і він ніби передбачає усі ті труднощі, які супроводжува-
тимуть його у подальшому. У цьому аспекті наша позиція знач- 
ною мірою збігається з позицією українського мистецтвознавця 
Л. Савицької, яка здійснила ґрунтовний аналіз художнього жит-
тя Одеси початку ХХ століття і, з одного боку, виявила нові або 
підтвердила відомі раніше факти активної співпраці В. Кандин-
ського з Інтернаціональним Салоном одеського мистецтвознавця 
В. Іздебського протягом 1909–1914 років, а з іншого — показала 
ту полемічність думок, суджень, оцінок, висновків, які супро-
воджували численні художні виставки в Одесі і в інших містах 
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південної України. Оцінюючи проблему «митець — глядач — 
критик», Л. Савицька зауважує: «Варто зазначити, що критика 
вже встигла (мова йде про період 1909–1911 років — Т. К.) при-
щепити своєму читачеві розуміння, що «художник мусить бути 
вільним у засобах передачі свого враження, глядач — вільним 
у своєму сприйнятті», тому «живопис не потрібно розуміти —  
на нього треба просто дивитися» [203, 90]. Проте «щеплення», 
зроблене критиками, досить повільно давало позитивні наслід-
ки, і «вільність висловлювання думок насправді нагадувала роз-
мову глухого і німого».

Так само як В. Кандинський у статті 1901 року цитував скеп-
тичні висловлення критиків стосовно нового мистецтва, Л. Са-
вицька наводить приклади з одеських періодичних видань вже 
1909–1910 років, які демонструють по суті ту ж саму упередже-
ність: «Більшість друкованих виступів було спрямовано проти 
французьких і російських новаторів. Щодо якості статті нерідко 
відрізнялися лише ступенем різкості суджень. Багато було без- 
апеляційних: «Ніякого відношення до мистецтва живопису Ле Фо- 
коньє, Руссо, Метценже та інші іноземні «Бурлюки» не мають», —  
заявляв відомий одеський письменник О. Федоров! «Бурлюки, 
Машков, Лентулов і Ван Донген! Це все негативні художники!» —  
писав услід за ним художній критик Тед» [203, 90].

Зіткнення різних позицій продовжується і у 1914 році — році 
проведення в Одесі виставки творчої молоді, учасниками якої 
були не лише митці Києва, Одеси, Москви (група «Бубновий ва-
лет»), а також В. Кандинський і його німецькі соратники Франц 
Марк і Габріела Мюнтер. Саме з періодом, який ми розгляда-
ємо, пов’язане написання ще двох статей Кандинського, зміст 
яких значно поглиблює наше уявлення про В. Кандинського-
теоретика: «Куди іде «нове» мистецтво» (1911) та «Про розуміння 
мистецтва» (1912).

На нашу думку, перша стаття торкається кількох принципово 
важливих проблем, з’ясування яких здавалося В. Кандинському 
вкрай необхідним. Іноді навіть складається враження, що ми-
тець, переносячи свої думки на папір, намагається ще раз пере-
вірити їх цінність, ще раз переконатися у правильності обраного 
шляху. Виокремимо перш за все різку критику В. Кандинським 
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усього, що може вмістити поняття «матерія», усього, що «тілесни-
ми «очима» бачимо». Ця критика має для Кандинського не фор-
мальне значення, адже він ототожнює поняття «матерія» і «реа-
лізм». Мистецтво ХІХ століття, на його думку, тому і вичерпало 
себе, що будувалося на «матеріальному» підґрунті. Від митців 
такої орієнтації намагалися відокремитися інші, ті, хто «непо-
мітно поклав начало нової ланки вічного ланцюга». Зауважи-
мо, що Кандинський оперує цим образом мистецтва, додаючи до 
нього той його шар, який почали, за визнанням митця, створю-
вати Д. Сегантіні (1858–1899), А. Бьоклін (1827–1901), П. Гоген 
(1848–1903), В. Ван-Гог (1853–1900) та П. Сезанн (1839–1906). 

Виокремлені В. Кандинським прізвища належать митцям 
різних країн Європи, проте об’єднує їх єдиний час — кінець ХІХ 
століття. У даному зв’язку митець робить оригінальний висно-
вок: у цей досить короткий період «невизнано, самотньо, герой-
ські», «нікому не видимі» митці створювали «справжнє мисте-
цтво». Сам процес творення був «прихований десь у глибині», 
але поступово він виявив себе як антипод зовнішній мистецькій 
формі, як реабілітація найважливіших компонентів власне жи-
вопису: фарби, лінії. Нове мистецтво, вважав В. Кандинський, 
не лише відтворює дійсність, як це робить реалізм, а й створює 
її, підключаючи «струни душі» та «накреслюючи майбутнє». 
Можливість передбачення чи не найважливіша ознака нового 
мистецтва. Його своєрідним «ембріоном» у західноєвропейській 
культурі митець вважає імпресіонізм, що ж до російської тра-
диції, то функцію цього «ембріона» виконало угрупування «Мир 
искусства».

Свої теоретичні висновки В. Кандинський намагається, так 
би мовити, перевести на наочні для кожної освіченої людини 
протиставлення, а саме: література — Е. Золя, М. Метерлінк; 
класична музика — Р. Вагнер, А. Шенберг; класична скульпту- 
ра — О. Роден. Як бачимо, В. Кандинський не обмежується лише 
живописом, а залучає музику, літературу, скульптуру, які дають, 
на його глибоке переконання, потужні приклади нового мис-
тецького мислення. Так, оцінюючи героїв творів М. Метерлін- 
ка, митець зазначає: «Його люди — втілені в ефірі почуття. Для 
цього іншого середовища вимагалися, зрозуміло, і інші засоби, 
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тобто засоби суто художнього вираження. С л о в о! Метерлінк під-
слухав крім зовнішнього значення слова його внутрішній звук» 
[117, 91]. І далі розвиває свою думку: «Він (М. Метерлінк — Т. К.)  
начебто вчиться у музики, запозичуючи у неї її могутній засіб — 
повторюваність (наприклад, в діалогах). Та широка течія «нової» 
літератури, у якої чимало високо талановитих представників у 
Росії, і є логічним та органічним розвитком цього витоку. Той, 
хто «не розуміє» цієї течії, нехай згадає, що слово є начебто жива 
істота, яка випромінює свій духовний аромат. Вдихання цього 
аромату душею є умова «розуміння» літератури» [ 114, 91].

Зрозуміло, що В. Кандинський як представник нового мисте-
цтва намагається знайти аргументи для його утвердження, для 
переконання сучасників у об’єктивності того руху — художнього 
експерименту, яким позначений початок ХХ століття. Форму-
лювання цих аргументів досить часто породжує у В. Кандин-
ського відчуття непевності, хиткості теоретичної позиції. Це, на 
наш погляд, підтверджується тією орієнтацією, що представле-
на і в тематиці наукових інтересів митця, і в тих висновках, які 
з’являються внаслідок його наукових розвідок. У сфері гумані-
тарних наук В. Кандинського цікавило широке коло проблем, 
пов’язаних передусім із з’ясуванням впливу конкретних скла-
дових мистецького твору (колір, звук, геометричні пропорції, 
кольорові співвідношення та ін.) як на людину, так і на процес 
виникнення нових компонентів чи їх окремих елементів у про-
цесі творчості кожного конкретного митця.

Проблему спрямованості та змісту наукових інтересів засно-
вника абстракціонізму досить повно відтворює Т. Ємельянова, 
яка, зокрема, зазначає: «В. Кандинський знав німецьку мову і 
непогано орієнтувався не тільки в мистецтвознавчій, але й у нау- 
ковій літературі Німеччини. Так, він добре знав теорію кольору 
Гете й плідно використовував її у власній творчості. І, безпере-
чно, Кандинський не міг пройти повз такої помітної наукової 
постаті, як Г. Фехнер. Психологічні роботи Кандинського дуже 
нагадували фехнерські, а науковий відділ, яким керував Кан-
динський (у 1920 році митець працював у Московському інституті 
художньої культури — Т. К.), називався фізико-психологічним» 
[91, 185]. Т. Ємельянова звертає увагу та те, що Кандинський, по 
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суті, лише змінив порядок застосування термінів: Фехнер вико-
ристовував поняття «психофізика», вважаючи експерименталь-
ну естетику складовою частиною психофізики.

Інтерес до психологічної науки приводить до того, що Кандин-
ський працює у кількох напрямках, так чи інакше пов’язаних з 
психологічним підґрунтям. Т. Ємельянова послідовно виокрем-
лює ці напрямки в теоретичній спадщині митця: «Слід відміти-
ти три важливих напрямки психологічної науки, в яких митець 
здійснював теоретичний пошук: психологія духу, інтроспектив-
на та експериментальна психологія. Крім того, помітний вплив 
Кандинського на ергономіку — комплексну науку, яка виникла 
порівняно недавно. У наш час вона виступає як наукове підґрун-
тя технічної естетики та сучасного дизайну» [91, 182]. 

Високо оцінюючи теоретичний доробок В. Кандинського, під-
тримуючи позицію Т. Ємельянової — вона наголошує на значен-
ні саме теоретичної спадщини митця, — і апелюючи до точки 
зору Д. Сарабьянова та В. Турчина, які зараховують Кандинсь- 
кого «до числа живописців, які пишуть, таких, як Леонардо да 
Вінчі, Вазарі, Хогарт, Делакруа, Крамськой, Сіньяк, Гоген, Бе-
нуа, Петров-Водкін, Фаворський, майстри Сходу» [208, 29], ми 
водночас звертаємо особливу увагу на упередженість В. Кандин-
ського стосовно певних тогочасних наукових тенденцій. Так, ми-
тець категорично заперечував доцільність робіт Макса Нордау 
(1849–1923) та Григорія Россолімо (1860–1928), які в контексті 
ідей відомого італійського лікаря-психіатра, засновника антро-
пологічного напрямку в криміналістиці Чезаре Ломброзо (1835–
1909) намагалися діагностувати, так би мовити, психічні збочен-
ня у прихильників нового мистецтва: «…з легкої та неосвіченої 
руки Макса Нордау «художні» рецензії переповнюються вказів-
ками на хворобливість нової школи в мистецтві, на психічний 
розлад сучасних митців, яких панове критики дотепно пропону-
ють зачинити в кунсткамери, паноптикуми або божевільні» [113, 
46]. В. Кандинський глибоко обурений некоректністю відомого 
російського психіатра та невропатолога Г. Россолімо, який щодо 
митців нової орієнтації вживає поняття «дегенератство», «хворо-
бливий розум» та ін. Обурення В. Кандинського не лише зрозу-
міле, а й цілком справедливе. Це переконливо довів час: нерозу-
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міння мистецтва не означає його помилковості. Якщо брутальне 
ставлення до експериментів митців початку ХХ століття ще 
можна вибачити пересічному громадянину, то психіатрам, які 
до того ж претендували на знання психології митця, оперуван-
ня подібними оцінками вибачити навряд чи можна. Саме пси-
хіатри повинні знати, скільки митців минулого, з одного боку, 
створювали геніальні твори, а з іншого — були пацієнтами пси-
хіатричних лікарень. Цю драматичну проблему відбиває життя і 
творчість А. Арто, В. Ван Гога, М. Врубеля, М. Гаршина, Ф. Гойї, 
К. Клодель, Г. де Мопассана, Е. Мунка, Г. Тракля та ін. 

Отже, оцінка, що присутня в позиціях як психіатрів, так і Кан- 
динського, не може сприйматися однозначно. Моральнісний ас-
пект позиції Кандинського — захист права на творчість митців 
нової генерації — заслуговує на особливу увагу. Щодо теоре-
тичного аспекту, то образа за себе та своїх колег не дозволила 
митцеві зосередити увагу на реальності емоційного переванта-
ження людини в процесі створення експресіоністичних чи сюр-
реалістичних робіт. Дещо пізніше видатний психіатр К.-Г. Юнг 
уведе в ужиток модель «невротичного» та «шизофренічного» ти-
пів художньої творчості, розглянувши як приклад процес твор-
чої роботи Дж. Джойса та П. Пікассо [273, 264].

Певним підсумком тієї низки проблем, на які ми звернули 
увагу, може бути робота В. Кандинського «Про розуміння мис-
тецтва», яка, за визнанням митця, «коштувала йому чимало зу-
силь». Ця стаття досить змістовна, хоча і має ескізний характер. 
Її привабливість полягає у тому, що Кандинський щиро демон-
струє свою розгубленість перед тими процесами, що відбуваються 
в логіці розвитку мистецтва. В. Кандинський досить чітко фор- 
мулює запитання стосовно певних процесів, хоча переконливої 
відповіді на них, як правило, не знаходить. Найцікавіше з них 
пов’язане саме з переходом від ХІХ до ХХ століття: Чому те, що 
пройшло крізь віки, і те, що розвинулося у ХІХ столітті до «всео- 
хоплюючих формул», раптом стає чужим, непотрібним? Для поя- 
снення цього феномену В. Кандинський намагається застосува-
ти поняття «еволюція»: вона «йде з швидкістю, здатною привес-
ти у відчай», — зазначає митець. Ті ж сучасники мистецьких 
процесів, які не хочуть демонструвати відчай, одразу ж прийма-
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ють нові мистецькі форми, незалежно від того розуміють вони 
їх чи ні. Кандинський цю психологічну ситуацію фіксує досить 
чітко: «Сьогодні …хто тільки не говорить про куб, про ділення 
площин, про барвисті завдання, про прямовисне і горизонталь-
не, про ритм та ін. …» [117, 252]. Проте усі ці слова вживаються 
без справжнього їх розуміння, лише як данина моді. Заперечу-
ючи цю тенденцію, В. Кандинський знову і знову повертається 
до болючої для нього проблеми: розведення процесів розуміння 
і переживання мистецтва, і всіма можливими засобами намага-
ється утвердити його значення стосовно нового мистецтва. «Тут 
нам важливе тільки переживання, тому що визначення розумом 
поза попереднього переживання не можливе» [117, 253].

Здавалося б, чітка позиція В. Кандинського щодо важливої  
ролі переживання в ставленні людини до мистецького твору і  
заперечення значення розуміння і пояснення мистецтва не про-
водиться теоретиком послідовно. Адже його інтерес до філософ- 
сько-естетичного підґрунтя мистецтва, широке залучення ідей 
«піктографічного діалогу» між абстрактною картиною і реципієн- 
том показують, що врешті-решт В. Кандинський сподівався на 
можливість розуміння глядачем абстрактного живопису. Вста-
новленню порозуміння між абстрактним мистецтвом і широкою 
аудиторією повинно було посприяти абстрактне кіно.

Зазначимо, що спроби створити «суто» абстрактний фільм по-
чалися гарячими слідами становлення абстрактного живопису. 
Проте серед численних прикладів більш-менш результативного 
втілення абстракціонізму в музику, театр чи поезію (тобто пере-
несення з живопису ідеї безпредметності в інші види мистецтва) 
досвід кіноабстракціонізму виявився найбільш дискусійним. 
Варто визнати, що наголос на кінематографі як засобі подолан-
ня прірви між абстрактними творами та широкою аудиторією 
себе не виправдав.

Перші спроби зняти абстрактний фільм пов’язані з іменем 
шведського живописця В. Еггелінга. Показово, що саме живопи-
сець, а не кінорежисер, намагався втілити абстракціонізм у кі-
нематограф. Як зазначає Ж. Садуль, В. Еггелінг почав свій екс- 
перимент у 1917 році і за короткий час зняв серію «пластичних 
контрапунктів». Означена творча ідея здійснювалася ним у ви-
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гляді паперових рулонів, кожний з яких мав по кілька метрів 
і символізував конкретний музичний жанр, зокрема симфонію. 
Так з’явилися фільми «Вертикально-горизонтальна симфонія» 
(1919) та «Діагональна симфонія» (1920). З приводу цих експе-
риментів Ж. Садуль наголошує: «Останній фільм представляв 
собою своєрідну абстрактну мультиплікацію, яка передава-
ла примхливий рух спіралей і зубчатих гребенів. Наступними 
були ще дві симфонії: паралельна й горизонтальна (підкресле-
но Ж. Садулем — Т. К.), — створені митцем незадовго до його 
смерті у 1924 році» [205, 184]. Із зазначеного важко зрозуміти, 
якими були би наступні дії В. Еггелінга, але його перші спро-
би видаються дещо штучними і такими, що робилися навман-
ня. Це підтверджує вибір матеріалу — паперові рулони, залу-
чення мультиплікації та акцент не просто на ритмічному русі, 
а на симфонії, яка є чи не найскладнішим музичним жанром. 
Смерть обірвала експерименти митця, проте сама ідея абстрак-
тного фільму знайшла своїх прибічників.

 Найбільш послідовно ідею втілення принципів абстракціо- 
нізму в кіномистецтво прагнув реалізувати Ханс Ріхтер (1888–
1976) — німецький художник-графік, який працював кінорежи- 
сером у німецькому кіно до 1933 року. Після 1933 року свою 
творчу діяльність Х. Ріхтер пов’язав із Швейцарією, а у 1940-му  
емігрував до США, де, як директор «Інституту кінотехніки», спів- 
працював із Ф. Леже, М. Реєм, М. Дюшаном, тобто тими, хто влас-
ну творчість у живописі, кінематографі і фотографії здійснював 
під знаком експерименту й послідовного оновлення мистецтва. 

Зазначимо, що Х. Ріхтера цікавили передусім ідеї руху і рит-
му. Захоплюючись «кольоровими» демонстраціями їх можливос-
тей в образотворчій моделі абстракціонізму, він безпомилково 
усвідомив здатність кінематографа щодо використання цих чин-
ників форми і спробував перенести живописні принципи в цей 
вид мистецтва. Ним була знята низка фільмів, у назви яких сві-
домо виноситься поняття «ритм», але кожна з картин повинна 
була демонструвати ритмове розмаїття. Так з’явилися стрічки 
«Ритм — 21» (1921), «Ритм — 23» (1923), «Ритм — 25» (1925) та 
«Кіноетюд» (1926), що відображали ритмічний рух геометричних 
площин. У малюнку цих площин Ріхтер, як і Еггелінг, викорис-
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товував мультиплікацію, що, за висловом Ж. Садуля, нагадува-
ла «танок чотирикутників та прямокутників, чорних, сірих та 
білих». Пізніше досвід, набутий у 20-ті роки, Х. Ріхтер досить 
вдало використовував у документальному кіно та у створенні ре-
кламних кінороликів.

Прихильником ідеї абстракціоністського кінематографа став 
і інший німецький кінорежисер Вальтер Руттман (1887–1941). 
Протягом 1922–1925 років він зняв серію картин, які мали на-
зву «Опуси I, II, III, IV». У стрічках Руттмана на екрані існували 
чітко не визначені геометричні форми, які, на думку Ж. Саду-
ля, нагадували рентгенівські знімки. Водночас — спірні самі 
по собі — ці експериментальні зйомки можна було вдало вико-
ристати як символ чи метафору в художніх фільмах: «Руттман 
раніше за інших відкрив доступ широкому колу глядачів: після 
кількох неясних опусів, які відрізнялися один від одного лише 
порядковими номерами, він створив, на пропозицію Ф. Ланга, 
для фільму «Нібелунги» епізод сна Кримгільди — німий танок 
геральдичних фігур, які зображували загибель білого сокола в 
битві із чорним» [205, 184].

Надзвичайно виразний успіх абстракціонізму в живописі, в 
музиці і частково в театрі залишив в тіні абстракціоністські екс-
перименти в кінематографі, а набутий митцями досвід накопи- 
чувався в книжках з історії кіно чи в спогадах кіномитців першо-
го покоління. 

У контексті зазначеного позитивної оцінки заслуговують спро-
би молодих кінознавців реанімувати проблему абстракціоністсь- 
кого кіно, принаймні на рівні теоретичного обговорення. Так, у 
статті «Абстрактний фільм першої половини ХХ століття і сине-
стезійне мислення» Л. Лозова в такий спосіб обґрунтовує зв’язок 
кіноекспериментів початку минулого століття з кіномистецтвом 
сьогодення: «Пошуки митців абстрактного кіноавангарду знадо-
билися не лише «традиційним» митцям кіно чи такого сучасного 
тележанру, як відеокліп (маються на увазі експерименти кіно-
абстракціоністів з ритмом, побудовою композицій тощо); вони 
стали у пригоді і при створенні сучасної світломузики, і при ви-
робленні телебаченням власної мови, і при розробках новітніх 
комп’ютерних технологій — кому ж сьогодні не відомий дизайн 
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Windows Media Player з його абстрактними формами, що пла-
вають чи стрибають?» [153, 17]. Окрім зазначеного своєрідного 
діалогу «минуле — сучасне», Л. Лозова наголошує на абстрак-
ціонізмі як на мистецтві, що втілювало прагнення до «модерніз-
му», а серед обов’язкових ознак модерного мистецтва особливого 
значення надає синтезу. 

Теоретична зацікавленість у подальшому виявленні потенці-
алу синтезу присутня і в наукових розвідках мистецтвознавця 
А. Чібалашвілі, яка розглядає художній синтез у контексті між-
видової мистецької практики ХХ століття. Підтримуючи дослід-
ницькі засади А. Чібалашвілі, зазначимо, що її позиція досить 
переконливо концептуалізується завдяки наріжним поняттям 
«синтез мистецтв», «взаємодія мистецтв» та «художній синтез», 
цілком справедливо при цьому фіксуючи різницю між «синте-
зом» та «взаємодією» мистецтв. Позитивним у позиції науковця 
є і бажання розширити фактологічну базу успішного викорис-
тання художнього синтезу за рахунок таких творчих експери-
ментів, як «балет «Парад» (1917) Жана Кокто, створений на му-
зику Е. Саті та збагачений сценографією П. Пікассо», де «навіть 
костюми танцюристів мали геометричні форми» та «Мудреця» 
(1923) С. Ейзенштейна, в постановці якого «подолана проблема 
розрізненості драматургії та циркових елементів» [256, 45]. До-
слідницька робота Л. Лозової, А. Чібалашвілі, а перелік прізвищ 
науковців, які цікавляться проблемою синтезу взагалі і її транс- 
формацією у сферу виявлення специфіки абстрактних фільмів 
зокрема, можна продовжити, переконує нас у безпомилковості 
теоретико-творчих орієнтацій, що закладалися на межі ХІХ–ХХ 
століття й здатні до сьогодні виявляти науковий потенціал і де-
монструвати продуктивність принципу спадкоємності у розвит- 
ку гуманітарного знання.

Ідея щодо ролі синтезу як у становленні кінематографа, так і 
при формуванні абстракціонізму, безсумнівно містить перспек-
тиви для наукових розвідок. Водночас, на наш погляд, слід чітко 
визначити специфіку синтезу і синестезії. Якщо перше поняття 
передбачає процес взаємодії різних видів мистецтв, то синесте-
зія є більш вузьким поняттям, яке відбиває процес міжчуттєвої 
взаємодії.
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 На нашу думку, перші абстракціоністські фільми намагалися 
засвоїти ідеї синтезу як феномену, що формує кінематограф як 
вид мистецтва. Тому, власне, йшло запозичення і перенесення у 
картини загальномистецьких чинників: композиція, рух, ритм. 
Ці чинники не були привілеєм абстракціонізму, який передовсім 
наголошував на емоційно-чуттєвому впливі кольору. Кіномитців 
20-х років приваблювала безпредметність абстракціонізму, що 
могла б отримати особливе тлумачення в кінематографі, оскіль-
ки він у 20-ті роки ще був німим і чорно-білим, безпредметність 
не могла набути кольорового чи звукового виразу. Необхідно зга- 
дати, що В. Кандинський сміливо зіставляє звук та колір і створює 
оперу «Жовтий звук». Саме тому нам важко погодитися з Л. Лозо- 
вою, яка вважає, що за назвою фільму В. Еггелінга «Діагональ-
на симфонія» стоїть бажання символом симфонії підкреслити 
«синестетичне звучання»: «Чому «Діагональна симфонія» є саме 
симфонією?» — запитує Л. Лозова. І, посилаючись на позиції різ- 
них дослідників, відповідає: «По-перше, її голоси (окремі аб-
страктні образи та їх комбінації) є виразно різні, як інструменти 
симфонічного оркестру. По-друге, сама її побудова є схожою на 
симфонічну, а ескіз Еггелінга до неї виглядає як нотна партиту-
ра. Окрім того, вона має темп — швидкість, рух фігур, ритм — 
інтервали між їх появою у часі, динаміку — фігури стираються 
лінія за лінією, аж поки не зникнуть, як динамічні відтінки ви-
користовуються також різні відтінки сірого» [153, 20].

Все зазначене Л. Лозовою має пряме відношення до принци-
пів симфонії, але ж відповідь на запитання, чому у Еггелінга 
симфонія «діагональна», відсутня? Можливо, малося на увазі зо-
всім інше, а саме: геометрична діагональ перетинає, закреслює 
традиційну симфонію. І, взагалі, навіщо німому кіно симфонія? 
Нам здається, що деякі елементи, що пояснюють абстрактні 
фільми, досить переконливо виокремлені Ж. Садулем, який за-
значав: «Діагональна симфонія, «Ритм 23-го року», «Опус ІV» — 
усі ці назви чітко характеризують задуми німецьких «абстрак-
ціоністів»: вони намагалися використати рухливі геометричні 
форми і фігури, контрапунктично з’єднуючи їх, подібно звучан-
ням різних інструментів оркестру, для створення «німих мело-
дій», справжніх «глядацьких симфоній» [205, 184].
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Визнаємо, що «німі мелодії» чи «глядацькі симфонії» — це 
дещо інше, ніж прямі паралелі між абстрактним експеримен-
том і реальною музичною симфонією. Показово, що позначення 
«абстракціоністи» Ж. Садуль бере в лапки, адже він розуміє хиб-
ність абстрактного експерименту в кінематографі — виді мис-
тецтва, де вагому роль відіграє сюжет, побудований на цілком 
реальному процесі відтворення навколишньої дійсності, а сюжет 
є запереченням безпредметності.

Проте визнати, що абстракціонізм — це лише поодинокі, так 
би мовити, дивні експерименти, які залишилися у 20-х роках, 
а «зрілий» кінематограф абстракціонізм повністю обминув, було 
б неправильно. У кінопроцесі досить активно використовується 
принцип імпровізації, а це, як відомо, показова ознака саме аб-
страктного живопису і значна кількість картин В. Кандинсько-
го є фактично імпровізаціями. Слушність ідеї В. Кандинського 
щодо імпровізаційного, іншими словами, незапрограмованого 
процесу роботи на знімальному майданчику підтверджує історія 
створення К. Лелушем фільму «Чоловік та жінка» (1966).

Окрім того, підтверджується і переконання Кандинського 
щодо особливої естетико-художньої значущості кольору в різних 
видах мистецтва. Зрештою сьогодні накопичено значний матері-
ал, що підтверджує намагання кіномитців використовувати ко-
лір саме в тому значенні, в якому він присутній в абстрактному 
живописі, тобто «чистий колір», який несе певний зміст. Саме 
у такий спосіб інтерпретував колір С. Ейзенштейн, уживаючи 
поняття «колірний» («цветовой»). Це означало, що «колірний» 
епізод має власну характеристику, виступає важливим засобом 
образного рішення. Художню силу «колірного» епізоду — танець 
опричників — С. Ейзенштейн продемонстрував у фільмі «Іван 
Грозний». 

Самоцінне художнє значення колір мав і в картинах Л. Віс- 
конті («Почуття») та М. Антоніоні («Червона пустеля», «Забріс-
кі — пойнт»). Сьогодні своєрідний досвід використання кольору 
демонструє відомий корейський режисер Кім Кі Дук. Найпока-
зовішим у цьому зв’язку є його фільм «Острів», відзначений на 
Венеціанському кінофестивалі. По суті усю «позитивну» гаму по-
чуттів своїх героїв режисер передає за допомогою жовтого кольо-
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ру, який символізує любов як високу, чисту чуттєвість. Одночас-
но жовтий колір може яскраво втілити тему божевілля, «зламу» 
чуттєвості. 

Не можна залишити поза увагою і своєрідність використан-
ня кольору відомим італійським режисером Паоло Соррентіно, 
більшість стрічок якого не тільки відзначені високими нагоро-
дами, а й цілком справедливо стають об’єктами «чисто» профе-
сійного осмислення, своєрідними посібниками для навчання. 
Показовим в означеному контексті є фільм «Молодість» (2015), 
окремі статичні кадри якого немовби демонструють потенціал 
«кінематографічної живописності».

Аналіз абстракціонізму відповідно до логіки його становлен-
ня й розвитку підтверджує нашу думку про те, що кінематограф 
(особливо стосовно перших десятиліть свого розвитку) існував у 
межах уже сформованого культурного простору, в той чи інший 
спосіб запозичуючи накопичений досвід. Водночас представни-
ки активно функціонуючих мистецьких напрямів, що спиралися 
на історію конкретних видів мистецтв, використовували кінема-
тограф як своєрідний творчий полігон у процесі пошуку нових 
виражальних засобів.

Після кубізму, футуризму і абстракціонізму творчі можливос-
ті кіномистецтва привертають увагу експресіоністів.
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2.3. КІНЕМАТОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ  
ЕКСПРЕСІОНІЗМУ

Протягом останніх років в українському мистецтвознавстві 
значно активізувався процес осмислення і переосмислення ло-
гіки становлення, розвитку і специфіки визначених художніх 
напрямків, що істотно вплинули на формування культурного 
простору ХХ століття. Серед них особливе місце посідає феномен  
експресіонізму, який сьогодні привертає особливу увагу дослід-
ників. Серед причин, що пояснюють таку підвищену зацікавле-
ність експресіоністичним напрямком, варто виокремити принай-
мні дві. По-перше, це збіги, які виявляються на світоглядному 
рівні, по-друге, це активізація входження визнаних здобутків 
експресіоністичного мистецтва в сучасне культурне життя Украї- 
ни шляхом проведення виставок, круглих столів, видання тема-
тичних збірок тощо — діяльності, яка стимулюється Гете-інсти- 
тутом. Потрібно зазначити, що так званий «променевий» прин-
цип, який визначає діяльність цієї установи, дозволяє показати 
потужність реалізації експресіоністичних засад у різних видах 
мистецтва, що є однією з найпоказовіших особливостей цього на-
прямку, проте, ясна річ, концентрує увагу на досягненнях саме 
німецької культури. 

У своїй кандидатській дисертації «Експресіонізм в контексті 
видової специфіки мистецтва» [134] вивчалася, зокрема, і про-
блема «територіального» питання щодо експресіоністичного мис- 
тецтва, розуміючи необхідність його чіткого урахування задля 
цілісного аналізу специфіки цього явища. Тут нас цікавить лише  
один аспект реалізіації естетичних засад експресіонізму, а саме: 
його кінематографічна модель, що знайшла досить потужне і 
послідовне втілення у кіномистецтві Німеччини, стимулюючи 
одночасно до відповідних пошуків кінематографістів інших ре-
гіонів, що дозволило виявити низку показових обставин, які по-
требують окремого аналізу.

В означеному контексті доцільно звернутися до статті К. Ша-
хової «Експресіонізм як мистецьке явище», що увійшла до збір-
ника наукових праць «Експресіонізм» (2005). Здійснюючи фун-
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даментальний аналіз специфіки експресіоністичного напрямку, 
дослідниця робить декілька принципових наголосів, на яких 
варто зосередитися більш детально.

По-перше, аналізуючи ступінь вивчення феномену експресіо- 
нізму, вона виокремлює збіг позицій науковців щодо визнання 
культурного пріоритету Німеччини у двох художніх явищах — 
романтизмі та експресіонізмі. Водночас, не висуваючи катего-
ричних заперечень з цього приводу, а дотримуючись принципу 
«наукової коректності», К. Шахова відзначає тяжіння експресіо-
нізму до діалогу із здобутками романтизму в інших країнах, які 
виявляються принаймні на двох рівнях: тематичному і видовому. 
Відносно тематичного наповнення дослідниця підкреслює праг-
нення представників експресіоністичного мистецтва до запози-
чення певних мотивів із творів Е. По і М. Шеллі, що, в свою чер-
гу, дозволяє говорити і про розширення територіальних меж для 
їхніх експериментів. Що ж стосується діалогу на теренах різних 
видів мистецтва, то вона наголошує на особливому взаємозв’язку 
(так само поза територіальними кордонами — Т. К.) образотвор-
чого мистецтва і літератури: «Важливою складовою тут є, так би 
мовити, «візуальна складова» книжок, тобто обкладинки, ілю-
страції тощо. А в експресіоністичному кіно й театрі візуальний 
елемент — декорації, ескізи кадрів, костюми — й поготів є суттє-
вим складником художнього цілого» [260, 19].     

По-друге, принциповим моментом у визначенні специфіки екс- 
пресіоністичного напрямку, на думку К. Шахової, є питання його 
«часового довголіття»: «…перший етап експресіонізму збігається 
…з футуризмом, кубізмом та акмеїзмом. Вони були подекуди на-
віть прикметнішими, галасливішими, яскравішими, ніж експре-
сіонізм. …Але війни і революції змінили панораму мистецьких 
течій, стилів, шкіл… Названі поряд із експресіонізмом «-ізми» 
або перестали існувати, або суттєво змінилися і розчинилися в 
інших течіях. А от експресіонізм набув нових якостей, спромігся 
створити не лише нові взірці образотворчого мистецтва, а й нову 
драматургію та кінофільми. Взагалі експресіонізм розвивався 
нерівномірно, в різні роки бував сильнішим і виразнішим у різ-
них видах мистецтва» [260, 17]. 

Цей висновок К. Шахової має, на наш погляд, принципове 
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значення, адже дослідниця запропонувала оригінальну періо-
дизацію експресіоністичного напрямку, пов’язавши конкретні 
історичні етапи його розвитку із здобутками певних видів мис-
тецтва: «Спочатку він доволі яскраво заявив про себе в графіці й 
у малярстві; майже одночасно з’явилася талановита та вельми 
своєрідна поезія. Пізніше провідну роль в експресіонізмі почала 
відігравати драматургія, а потім кіномистецтво» [260, 17]. Розви-
ваючи свої міркування, К. Шахова констатує ще один показовий 
факт: «Творчість експресіоністів виявилася настільки художньо 
сильною, впливовою, що не вичерпалася, приміром, як кубізм, 
а продовжувала своє існування в рамках інших естетичних сис-
тем» [260, 34]. 

Нами зосереджено увагу на особливостях експресіонізму, вио- 
кремлених відомим українським науковцем, через те, що саме во- 
ни визначають специфіку певних процесів, які відбувались у 
кінематографі другої половини ХХ століття і свідчать про не-
згасаючий інтерес митців у різних країнах світу до засадничих 
принципів цього напрямку. Загальну реконструкцію тенденцій, 
які простежуються на цьому терені, варто розпочати з ситуації, 
що склалася у 70-х роках в кінематографі Німеччини. 

Як відомо, кінематографічні здобутки саме цієї країни у 20-х 
роках ХХ століття вписали яскраву сторінку в історію експресі-
онізму, а отже стали своєрідним камертоном щодо подальших 
кінопошуків у цьому напрямку. Цілком природно, що ці худож-
ні орієнтири мали вплив на покоління так званої «нової хви-
лі» німецького кіно, яка насамперед ототожнюється з іменами 
Р.-В. Фассбіндера, Ф. Шльондорфа, М. фон Тротт, В. Вендерса та 
ін. Проте найяскравішим наступником німецького кіноекспресі-
онізму став ще один видатний  представник «нової хвилі» Вер-
нер Херцог. У зазначеній вище дисертації «Експресіонізм в кон-
тексті видової специфіки мистецтва» ми вже торкалися деяких 
аспектів творчості цього режисера, проте тоді переважна части-
на його творчого доробку  залишилися поза межами роботи. 

Аналізуючи специфіку інтерпретації експресіоністичних за-
сад у фільмах митця, дослідники потрапляють у досить неодноз-
начну ситуацію. Адже визнані науковці, які вивчали творчість 
В. Херцога, наголошують на  існуванні такого зв’язку, тоді як сам 
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митець його спростовує. Ця ситуація була проаналізована  росій-
ським кінознавцем  Г. Красновою і дозволила віднайти рівновагу 
у таких діаметрально протилежних позиціях. Дослідниця, від-
значаючи заперечення В. Херцога щодо впливу кіноекспресіо- 
нізму 20-х років на його творчість і, взагалі, відмову митця від 
чинника традиції, звертає увагу на визнання режисером свого 
зв’язку зі «споконвічною» німецькою культурою, що фактично 
ототожнюється з феноменом романтизму. Це дозволяє Г. Крас-
новій говорити про «романтичну спрямованість творчості Херцо-
га» [138, 96] і розглядати специфічно інтерпретовану функцію 
природи у  фільмах режисера «Агірре, гнів божий», «Кожний за 
себе, і бог проти всіх», «Носферату — привід ночі» та «Фіцкар-
ральдо». Проте аналіз специфіки інтерпретації романтичного 
начала в картинах В. Херцога відкриває можливість дослідниці 
виокремити відверто експресіоністичний аспект у світобаченні 
режисера. Йдеться про застосування митцем принципу проти-
ставлення при зображенні природи і зловісного урбаністичного 
пейзажу, що несе важливе емоційно-психологічне навантажен-
ня, зокрема у фільмі Херцога «Строшек».

Герой стрічки «бідна вулична музика, виконує свої невиба-
гливі пісні, з’являючись на тлі баків …для сміття. …Здається, 
що в цьому обдертому брудному місті і не може бути іншого жит-
тя, ніж те, яким живе ця людина» [138, 96]. Саме тому Строшек 
прагне вирватися з нього, розпочати все з чистого аркуша. Над-
звичайно показово, що втіленням романтичних мрій персонажа 
В. Херцога стає Америка з її велетенськими хмарочосами, авто-
страдами, магістралями тощо. Власне, саме ця картинка і ви- 
никне у фільмі «Строшек», але класичний «американський пей-
заж» буде сприйматися у традиційному контексті німецького 
експресіонізму. 

На нашу думку, прийом, застосований режисером, — роз-
криття образу героя через мотив міста, який зрештою визначає 
і драматургічну побудову цієї стрічки, — переконливо засвідчує 
існування зв’язку В. Херцога з потужною традицією зображення 
великого міста в експресіоністичній поезії, що ще раз підтвер-
джує прагнення митців експресіоністичної спрямованості до діа-
логу на рівні різних видів мистецтва. 
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У статті «Образ міста в німецькій експресіоністичній ліриці» 
О. Гаврилів підкреслює: « Історія урбаністичної поезії пов’язана 
передусім з метрополіями. Великі міста… стають потужним цен-
тром притягання і пропонують нові дотепер невідомі можливості 
комунікування та інформації» [59, 66]. Саме тут Строшек споді-
вається знайти щастя і спокій. Проте ці мрії виявляються лише 
міфом, що природно приводить до трагічної розв’язки. І знову 
В. Херцог свідомо чи позасвідомо стає спадкоємцем експресіоні- 
стичної традиції, про що свідчить уведення у структуру фільму 
класичного для цього напрямку  мотиву самогубства героя, а го-
ловне — обрання місця його реалізації.

Як відомо, представники експресіонізму в поезії, запозичивши 
цей прийом у романтиків, удавалися до «протиставлення вели-
кого міста селу чи містечку»: «Нездорова та непродуктивна місь-
ка суєта протиставляється спокійному та продуктивному жит- 
тю на селі в маленькому містечку. …Місто давить людину… Як 
наслідок виникає бажання втечі за місто, до природи…» [59, 67]. 
Найбільш «природним місцем» в Америці є залишки індіанських 
резервацій, і саме тому тут — на тлі величних горних масивів 
Південної Кароліни — Строшек і скоює самогубство, що дозво-
ляє В. Херцогу ще раз підкреслити закономірність шляху свого 
героя, якого яскраво втілює виконавець головної ролі С. Бруно.

Власне, поява цієї людини ще у фільмі «Кожний за себе, і бог 
проти всіх» стимулювала дослідників різних країн світу напо-
лягати на існуванні особливого зв’язку В. Херцога з німецьким 
кіноекспресіонізмом 20-х років. Проте, на нашу думку, варто 
інтерпретувати цю проблему у більш широкому контексті, на-
голошуючи на експресіоністичності світобачення режисера, його 
інтересі до «…вираження …почуттів конвульсивної людини» 
[39, 400]. Саме цим можна пояснити зацікавленість митця до-
лею «чорного Бруно» — сина повії позбавленого прізвища, який 
біля двадцяти років перебував у виправних колоніях та психіа-
тричних лікарнях і про якого у 1970 році у Німеччині було знято 
документальний фільм. 

У картині «Кожний за себе, і бог проти всіх» С. Бруно фак-
тично зіграв самого себе, принаймні до цього прагнув В. Херцог, 
коли здійснив кіноінтерпретацію історії Каспара Хаузера — лю-
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дини без минулого, яка більшу частину свого життя провела в 
самотності у темному підвалі, знаходячись фактично на рівні 
тваринного існування. На нашу думку, кінознавці не випадково 
відзначали, що В. Херцог провів паралель між Каспером Хаузе-
ром і С. Бруно, пов’язавши в такий спосіб їхні трагічні долі і дуже 
гостро поставивши  проблему експресіоністичного героя. Взагалі 
вже на цьому рівні можна говорити про певну відмінність між 
пошуками німецьких кіноекспресіоністів 20-х і німецьким режи-
сером експресіоністичної орієнтації 70-х років.

Як відомо, класики експресіоністичного кіно робили головний 
акцент на зображальному рішенні своїх фільмів, надаючи особ- 
ливого значення віднайденню системи відповідних виражаль-
них засобів. Натомість  експресіоністичний герой — психічно 
травмована, конвульсивна людина — ніби відходив на другий 
план: виняток складає маніфест кіноекспресіонізму — карти-
на Р. Віне «Кабінет доктора Калігарі». Водночас режисери 20-х 
років дуже чітко визначили теми і мотиви експресіоністичного 
кіно, успадковані ними з інших видів мистецтва, перш за все 
з поезії, а у подальшому — запозичені і розвинені, зокрема, у 
творчості В. Херцога. Наразі надзвичайно показовою є специфі-
ка інтерпретації митцем класичного експресіоністичного мотива 
щура.

Його поява в експресіонізмі є цілком закономірною, оскіль-
ки була зумовлена девальвацією засад класичного мистецтва, 
насамперед категорії прекрасного. Саме тому лейтмотивом екс-
пресіоністичних творів стає естетизація потворного, що природ-
но вимагає винаходу і розробки системи відповідних прийомів. 
Одним із найдієвіших і стає мотив щура, що наскрізно пройшов 
через творчість класиків німецької експресіоністичної поезії 
Готфрида Бенна (1886–1966) та Георга Гейма (1887–1912), сим-
волізуючи занепад, руйнацію і смерть, а згодом у аналогічно-
му контексті він (мотив — Т. К.) виникає в експресіоністичних 
фільмах. Зосередимося наразі на конкретних прикладах, які по-
казують, що завдяки поетичним збіркам Г. Гейма «Вічний день» 
(1911) та Г. Бенна «Морг» (1912) в європейському культурному 
просторі у перші десятиліття минулого століття закладаються 
підвалини принципово нового світогляду, сконцентрованого на 
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ідеях смерті, руйнування, тління, фізичного й морального роз-
паду людини. Так, літературознавець С. Маценко, розглядаючи 
образну специфіку поеззії Г. Гейма,  відзначає, що в його віршах 
«утоплениця порівнюється з кораблем, екіпажем якого є щурі» 
[160, 55]. Зробивши тільки одне уточнення, класик німецького 
кіноекспресіонізму 20-х років Фридрих Мурнау (1888–1931) увів 
цей прийом у фільм «Носферату — симфонія жаху» (1922).

У картині уособленнням корабля-привіда, що несе мешкацям 
Бремена морову язву, є вампір Носферату, якого супроводжують 
сотні щурів, а отже цей дієвий мотив експресіоністичної поезії 
фактично входить в екранний світ Ф. Мурнау, а згодом виникає 
і у фільмі В. Херцога «Носферату — привід ночі» (1979). Наразі 
представник «нового» німецького кіно не обмежувався цитуван-
ням класичних кадрів з картини свого попередника, а викорис-
тав цей мотив у епізоді «пиру під час чуми», коли місце помер-
лих юнаків і дівчат посідають потворні щури, що, власне, стає 
брутальним апогеєм цього потворного банкету. 

Водночас хрестоматійні експресіоністичні мотиви у творчос-
ті В. Херцога здобувають несподіваної модифікації, але своєю 
загально-емоційною і психологічною спрямованістю створюють 
атмосферу, близьку експресіонізму. Показовим наразі є фінал 
картини «Агірре, гнів божий». Божевільний герой, який ще на-
магається керувати напівзруйнованим плотом — варіація екс-
пресіоністичного корабля, що вкритий трупами його соратників, 
проголошує свій останній монолог, тримаючи на руках щойно 
вбиту красуню-доньку. Він уявляє себе непереможним героєм, 
єдиновладним володарем скарбів інків, який, увійшовши в ін-
цестуальний шлюб з власною дитиною, породить плем’я над-
людей. Це слова істоти, свідомість якої агонізує. Зміст монологу 
страшний сам по собі, але В. Херцог ще більше підсилює його 
тим, що оточує Агірре, — великою стаєю мерзотних маленьких 
мавп, які фактично виконують ту ж саму функцію, що і мотив 
щура в класичних творах експресіонізму.

Узагалі науковці не зараховували фільм «Агірре, гнів божий» 
до категорії експресіоністичних, проте, на нашу думку, за своєю 
тематичною спрямованістю і емоційною напругою, він створює 
відповідне, саме експресіоністичне, враження. 
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Необхідно відзначити, що В. Херцог активно використовує у 
своїх стрічках і інші хрестоматійні мотиви експресіоністичного 
мистецтва, зокрема кожанів, які є провісниками смерті і супро-
воджують героя фільму «Носферату — привід ночі» Джоната-
на Хакера протягом його перебування у володіннях зловісного 
вампіра.

Загалом прагнення до розширення палітри експресіоністич- 
них мотивів у творчості режисера є дуже потужним і могло би 
стати темою самостійного дослідження, що дозволило би не тіль-
ки їх систематизувати та проаналізувати, але й розглянути у 
зв’язку з проблемою міжвидового діалогу на теренах цього на-
прямку. Як приклад ми зосередимо увагу на картині «Скляне 
серце», що не є пріоритетною у творчості В. Херцога, проте щодо 
проблеми, яку ми поставили, є досить показовою.

Звернувшись до традиційного для німецького романтизму 
сюжету баварської балади — вбивство красуні божевільним ви-
нахідником і створення з її крові рубінового скла для виготов-
лення штучного серця, що несе за собою страшні руйнівні наслід- 
ки, — режисер пов’язав себе з широким мистецьким контекстом 
досить чіткими асоціаціями. Зокрема, мотиви божевільного вче-
ного, який одержим ідеєю створення штучної істоти, традиційні 
для німецького романтизму, активно інтерпретувалися в кла-
сиці кіно експресіонізму: «Кабінет доктора Калігарі», «Доктор 
Мабузе-гравець», «Голем», «Гомункулос», тоді як мотив серця, 
співвіднесений із темою смерті, дістав блискучого втілення в 
полотнах видатного норвезького експресіоніста Едварда Мунка 
(1853–1944). Ми маємо на увазі його так званий Мадоннівський 
цикл та сміливе експериментування з формою у картині «Змія, 
яка пожирає серце».  

На нашу думку, осмислюючи спадщину В. Херцога, необхід- 
но зосередити увагу ще на одній принциповій проблемі, що 
пов’язана із специфікою творчої лабораторії цього митця. До-
слідники експресіонізму обов’язково підкреслюють роль «особи- 
стісного» чинника у творчості представників зазначеного на-
прямку. Наразі варто виокремити два показові моменти, що є 
вельми важливими для розуміння  відповідної спрямованості 
Херцога-режисера. 
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Після зйомок картини «Кожний за себе, і бог проти всіх», яка 
фактично відкрила «свідомо-експресіоністичний» період у твор-
чості режисера, він здійснює подорож до Парижа для зустрічі 
з Лоттою Ейснер, «єдиним свідком розквіту німецького кіноекс- 
пресіонізму, яка лишилася в живих. Легендарна Лотта, яка осо- 
бисто знала всіх патріархів німецького кіно, благословила Хер-
цога на творчість, визнавши його законним нащадком тради-
цій німецької кінокультури 20–30-х років» [137, 104]. Ця дещо 
емоційно-буденна обставина, на нашу думку, видається досить 
показовою і важливою, оскільки, з одного боку, засвідчує очевид-
ну прихильність режисера до кіноекспресіонізму, а з іншого —  
ставить В. Херцога поруч з представниками  експресіоністично-
го мистецтва, які досить чітко визначали своїх передвісників, 
зокрема В. Ван Гога і Ш. Бодлера, ставлячись до їх постатей  з 
особливим пієтетом та повагою.

Другий момент є ще більш показовим, а отже потребує особ- 
ливої уваги. Маргінальний характер «Скляного серця» у твор-
чості В. Херцога значною мірою був зумовлений його відвертою 
пошуковістю. Сам «режисер визначав роботу над картиною як 
експериментальну, тому що всі актори знімалися під гіпнозом. 
Херцогівське уявлення про гіпноз — воно висловлене у вступі 
до сценарію — позбавлено будь-якої містифікації» [137, 104]. Як 
відомо, методика гіпнотичного впливу досить активно застосо-
вувалася у  психоаналітичній теорії, що значною мірою насна-
жувала пошуки представників експресіоністичного напрямку, 
зокрема кіноекспресіоністів. Досить згадати фільми «Кабінет 
доктора Калігарі» (реж. Р. Віне), «Доктор Мабузе-гравець» (реж. 
Ф. Ланг), «Таємниця однієї душі» (реж. В. Пабст) та ін. Водночас 
необхідно враховувати, що в цих картинах йшлося про гіпноз 
як певний драматургічний прийом, що зрештою визначав сюжет 
картини. Натомість в стрічці «Скляне серце» В. Херцог удається 
до гіперексперименту, застосовуючи гіпноз як форму своєрідної 
акторської техніки: «Він широко використовує ту особливість… ,  
що загіпнотизовані люди можуть розмовляти один з одним і за-
лишаються у гіпнотичному стані, навіть відкривши очі. Тому ак-
тори рухаються і розмовляють між собою цілком природно. І все ж  
таки саме завдяки гіпнозу створюється атмосфера галюцінації, 
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візіонерства, колективного божевілля, що сприяє загибелі зобра-
женої людської спільноти», — слушно підкреслює Т. Краснова 
[137, 104]. 

Як уже відзначалося, дослідники експресіоністичного на-
прямку, аналізуючи його специфіку, обов’язково звертають ува-
гу на чинник часової тривалості, що дає підстави говорити про 
актуальність проблематики експресіонізму в умовах і початку, і 
кінця ХХ століття. Науковці також наглошують на широті його 
географічного діапазону, який дозволяє виокремити експресі-
оністичні ознаки у творчості кіномитців центральної Європи. 
К. Шахова, наприклад, виявляє їх у видатному фільмі А. Тар-
ковського «Іванове дитинство», зокрема, в епізоді спогадів голов- 
ного героя, де «режисер у специфічний спосіб знімає дерева, 
котрі немов летять по обидва боки… — немов щось примарне, 
позбавлене ваги і кольору, таємниче і лиховісне. Зображення 
цих дерев прямо співвідноситься із зображенням дерев у фільмі 
Ф.-В. Мурнау «Носферату»… Та й зміни ритму, які створюють 
ефект рваного руху в «Носферату», Тарковський використав, 
хоча і дещо видозмінив» [260, 33].

Експресіоністичне начало, на нашу думку, притаманне і твор- 
чості К. Муратової. Взагалі це питання потребує окремого осмис-
лення, що значно збагатило б можливості дослідницької кіно-
знавчої роботи. Варто згадати, що творчість українського режи- 
сера переважно розглядають у контексті сюрреалістичної та по-
стмодерністської спрямованості, ми ж зосередимо увагу тільки 
на одній, проте надзвичайно показовій картині К. Муратової 
«Три історії», в якій є, на нашу думку, чітко виражені ознаки 
експресіонізму.

За великим рахунком цей фільм міг би мати назву «Три екс-
пресіоністичні історії», адже його лейтмотивом стає тема смер-
ті, що загострена через акт убивства. У першій і третій частині 
стрічки — «Котельна № 6» та «Дівчинка і смерть» — ознаки екс-
пресіонізму простежуються досить виразно: це і художньо-зоб- 
ражальне вирішення першої новели, що викликає асоціації з кі-
нокласикою цього напрямку, і гіпертрофована естетизація пот- 
ворного, яка є невід’ємною складовою всього фільму і навіть, на 
перший погляд, ніби другорядні моменти — вбивство героя у 
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третій частині фільму щурячою отрутою, — тобто поява в опо-
середкованій формі мотива щура.

Зважаючи на високий інтелектуальний рівень стрічок К. Му-
ратової, можна говорити про її свідому і цілеспрямовану інтер-
претацію принципів експресіонізму, що найбільш потужно ви-
являються в «Офелії» — другій новелі картини.

Героїня фільму, іменем якої названо цю його частину, — мед-
сестра пологового будинку, роль якої виконує Рената Литвино- 
ва, — здійснює вбивство своєї матері, яка кинула її після наро-
дження. Власне, К. Муратова пропонує ще одну модель інтер-
претації образу Офелії, який посідає в експресіоністичному мис-
тецтві визначне місце. Він виникає і в роботах Е. Мунка, і в поезії  
Г. Гейма, Г. Тракля, Г. Бенна, що «…дає змогу говорити про ре- 
цепцію в експресіонізмі цього образу, його переосмислення і мі-
фологічне обґрунтування. Цей образ стає основою для естетиза-
ції смерті» [160, 48]. 

У статті «Поезія втоплеників. Образ Офелії в німецькій екс-
пресіоністичній поезії» С. Маценко ґрунтовно осмислює цю про-
блему, зосереджуючи увагу на аналізі конкретних поетичних тво-
рів. Проте одне положення, що висувається нею, хоча і під дещо  
іншим кутом зору, перегукується з другою новелою «Трьох істо-
рій» К. Муратової: «Властивість води як джерела життя асоцію-
ється з уявленням про жінку, яка дає початок життя. Занурення 
у воду часто трактується як символ повернення у материнське 
лоно, місце спокою і захисту. Образне зображення води як гли-
бокого і меланхолійного природного елементу …знаходить свою 
кульмінацію у символізації смерті» [160, 49]. Зрештою К. Мура-
това шляхом загострення ситуації фактично розширює можли-
вості осмислення мотиву Офелії, що дозволяє відзначити факт 
існування міжвидового діалогу на теренах його  інтерпретації.

Узагалом інтерес провідних кінематографістів світу до есте-
тики кіноекспресіонізму не згасає і в умовах третього тисячо-
ліття, що, зокрема, спостерігаємо у фільмі М. Скорсезе «Острів 
проклятих» (2009). Уже з перших кадрів ця стрічка викликає до-
сить чіткі асоціації з картиною А. Бьокліна «Острів мертвих», що 
формально вважається одним з класичних творів символізму, 
проте на емоційно-чуттєвому рівні виявляє очевидні перетини 
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з експресіоністичним мистецтвом. Це в першу чергу стосується 
відчуття таємничості, що не полишає глядача протягом пере-
гляду картини М. Скорсезе, і зумовлено як сценарною основою 
стрічки, так і обраними режисером виражальними засобами. 
Наразі ми знову потрапляємо у «полон» певних асоціацій, що 
вже безпосередньо пов’язані із здобутками експресіоністичного 
мистецтва як такого. Зміст «Острову проклятих» значною мірою 
«перегукується» з класикою кіноекспресіонізму — фільмом «Ка-
бінет доктора Калігарі» Р. Віне, адже фактично мотив божевілля 
є визначальним для обох стрічок. Проте на формальному рівні у 
картині М. Скорсезе простежуються очевидні перетини з інши-
ми творами експресіонізму. Так, епізод з щурами, які неначебто 
беруть в оточення героя Леонардо Ді Капріо, відсилає глядача 
до вже згадуваних нами саме у контексті цього мотиву фільмів 
«Носферату — симфонія жаху» Ф. Мурнау та «Носферату — при-
від ночі» В. Херцога, тоді як сцени звільнення концтабору Да-
хау, що несуть в «Острові проклятих» важливе драматургічне й 
емоційне навантаження, викликають асоціації з відомою карти-
ною Е. Мунка «Людина-гора». 

Отже, засади експресіонізму дістали потужного втілення в кі- 
нематографі, засвідчивши і факт своєрідної спадковості, і оригі- 
нальність пошуків митців різних країн Європи, а також вико-
нали певну стимулюючу функцію щодо активізації культуро- 
творчого зв’язку з іншими художніми напрямками, зокрема з 
сюрреалізмом. 
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3.1. СЮРРЕАЛІЗМ 
ЯК ОБ’ЄКТ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ

Здійснений у попередніх розділах аналіз віддзеркалює той  
 мистецький стан, що свідчить про прагнення кінемато-

графа спочатку адаптуватися у структурі класичних видів мис-
тецва, а пізніше — виявити свою специфічність і самобутність. 
Серед творчо-пошукових напрямків першої половини ХХ століття 
необхідно також назвати сюрреалізм, який уплинув на естетико-
художні здобутки кіномистецтва і в перші десятиліття його існу-
вання і який продовжує впливати на перетині ХХ–ХХІ століття.

Сюрреалістичне мистецтво фактично розвивалося паралель-
но з кінематографом, якщо мати на увазі кіно як вид мистецтва, 
а не говорити про нього як про науково-технічний винахід. Вод-
ночас багатовекторність і динамічність розвитку сюрреалізму в 
живописі та поезії дозволили напрацювати такі елементи ви-
ражальних засобів, які виявилися корисними і в процесі фор-
мування специфічної кіномови. Щоб збагнути логіку впливу 
сюрреалізму на кінематограф, передусім 20–40-х років, слід від-
творити основні етапи його розвитку, завдяки яким поступово 
вироблялися ті принципово нові, якісні ознаки, що сукупно і ви-
значили самобутність цього мистецького явища.
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Серед численних художніх напрямків в європейському мис- 
тецтві ХХ століття особливе місце посідає «метафізичний живо-
пис», який сам по собі існував нетривалий час, але виконав важ-
ливу стимулюючу функцію, зокрема для сюрреалізму, закликав- 
ши по-новому подивитися на історію мистецтва та об’єднати зу-
силля митців різних країн.

Протягом другої половини ХХ століття мистецтвознавці, в 
першу чергу  Італії та Франції, звертали увагу на школу «ме-
тафізичного живопису». Проте більшість їх напрацювань мали, 
скоріше, інформативний характер. Поглиблений інтерес до за-
значеного художнього напрямку виник наприкінці 80-х років 
минулого століття у зв’язку із сторічним ювілеєм від дня наро-
дження засновника «метафізичного живопису» Дж. де Кіріко. 
Хоча на межі ХХ–ХХІ століття певний дослідницький простір, що 
стосується творчої спадщини митця, вже відпрацьований фахів-
цями, живописні полотна де Кіріко зберігають значний потенці-
ал для авторських інтерпретацій та неупереджених оцінок. На 
нашу думку, як його спадщина, так і місце в історії європейсь- 
кої культури заслуговують на подальшу увагу і більш активне 
представлення в українському культурному контексті.

Джорджо де Кіріко (1888–1978) народився у провінційному  
Волосі (Греція), але роки його дитинства пов’язані з Афінами — 
містом, яке стало для нього символом «культури минулого». Від-
гомін дитячих вражень, яскравих почуттів перших років життя 
не лише назавжди залишиться з митцем, але й будуть своєрідно 
«цитуватися» в його живописних роботах. Становлення Кіріко 
як митця — пізніше його будуть називати італійським митцем 
грецького походження — пов’язане з Флоренцією, Мюнхеном та 
Парижем. Перші виставки картин живописця у 1910–1911 ро-
ках викликають значний інтерес саме через нетрадиційність 
сюжетів та специфічність деталей, які надавали раннім творам 
митця присмаку загадковості та невизначеності. 

Показовим щодо оцінки початку кар’єри Дж. де Кіріко ви-
дається спостереження відомого німецького мистецтвознавця 
Й. Шварца: «Вже у 1911 році він (Кіріко — Т. К.) приїздить до 
Парижа, експонує свої картини… в осінньому Салоні, а потім із 
значним успіхом — у «Салоні незалежних» [285, 13]. На твори 
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22-річного Кіріко звертають увагу П. Пікассо та Г. Аполлінер. 
Вони вводять його в коло найпопулярніших молодих митців, 
знайомлять з художніми експериментами французьких живо-
писців та поетів. 

Про визнання картин Кіріко свідчить показовий факт.  
У 1914 році митець створює, на наш погляд, досить «дискусійний 
за концепцією» портрет Г. Аполлінера. Обличчя поета стилізо-
вано під грецьку статую, а його очі закриті чорними скельцями 
пенсне. Над зображенням нависає тінь — профільне зображен-
ня чоловіка. Портрет наче пророкує трагічну долю Аполлінера, 
який у 1918 році піде з життя після тяжкого поранення на полях 
Першої світової війни. І одразу у тому ж 1914 році майбутній 
відомий сюрреаліст П’єр Руа створює «Гравюру на дереві в дусі 
Кіріко. Портрет Аполлінера», в якій дещо змінені розміри зобра-
ження, зокрема збільшене обличчя поета. 

Принципово важливими в творчості Кіріко цього періоду 
стають картини «Невпевненість поета» (1913), «Пісня любові» 
(1914), «Містерія і меланхолія вулиці» (1914) та «Загадка дня» 
(1914). Частина мистецтвознавців відносять ці чи не найпопу-
лярніші полотна митця до сюрреалізму. Навряд чи з цим можна 
погодитися, адже власне сюрреалістична концепція живопису 
склалася на десять років пізніше. На нашу думку, помилковим є 
і зарахування зазначених робіт до «метафізичного живопису» —  
напрямку, основні положення якого будуть обґрунтовані мит-
цем лише через кілька років. Щодо названих творів, то вони є 
свідченням поступового відходу де Кіріко від впливу романтиз-
му та неокласицизму. Відомі американські історики мистецтва 
Х.-В. Янсон і Е.-Ф. Янсон називають полотна Кіріко періоду 
становлення його творчої манери «вражаючими». Аналізуючи 
картину «Містерія і меланхолія вулиці», вони наголошують: 
«Безлюдна площа з безкінечними аркадами, які зникають у да-
лечині, і холодним нічним освітленням періоду повного місяця 
просякнута поезією романтичної мрії. У відтвореній сцені є і 
щось дивне, навіть гнітюче — вона зловісна у повному розумін-
ні цього слова» [282, 427]. Дослідники переконані, що «навіть 
сам де Кіріко не зміг би пояснити усіх невідповідностей карти-
ни». Дійсно, у період 1910–1917 років Дж. де Кіріко поступово 
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формує ті художні елементи, сукупність яких дозволить згодом 
оприлюднити «метафізичний живопис».

Так, у картині «Невпевненість поета» поруч з фасадом дещо 
умовної споруди поєднані поїзд, що рухається, велика гілка ба-
нанів та гіпсовий зліпок жіночого тіла. Ця робота митця є пер-
шою із названих нами чотирьох робіт. Але вона вже засвідчує 
тяжіння майстра до поєднання предметів, що логічно не можуть 
бути поєднаними. Проте для митця все має глибинне значення і 
не є випадковим чи абсурдним. Картина не заслуговує того спро-
щеного трактування, яке пропонують, наприклад, упорядники 
«Энциклопедии искусства ХХ века», вважаючи, що гіпсовий злі-
пок на картині «Невпевненість поета» символізує присутність 
людини, а банан в даній роботі — знак екзотики, поїзд — подо-
рожі та ін. [272, 92]. Нам видається, що найменше, про що думав 
Кіріко під час створення цієї картини, — це та побутовість і зви-
чаєвість, на якій наголошують інтерпретатори.

Перші роботи митця викликали значний інтерес передусім 
тому, що сучасники відчули не лише спробу, але й здатність мо-
лодого живописця зв’язати час і простір, спадкоємність різних 
епох і географічних вимірів. Те, що кожний предмет на картині —  
це своєрідна «цитата культурного періоду», підтверджує згодом 
твір  «Пісня любові», в тканину якого «вписані» голова античної 
статуї, велика червона рукавичка, міцно прибита цвяхом до 
стіни порожнього будинку, та  велика зелена скляна куля. Усі 
предмети нерухомі, статичні. Вони вже виконали колись своє 
призначення і стали символами минулого. Мертвим є і місто, 
його вулиці та будівлі, які вже ніколи не почують «пісень лю-
бові». Картина створювалася напередодні великої європейської 
трагедії — Першої світової війни — і саме у трагічному контексті 
мають трактуватися її символи. 

Ми переконані, що символіка полотен Дж. де Кіріко викона-
ла важливу стимулюючу функцію щодо художніх пошуків Жана 
Кокто (1889–1963) — одного з «культових митців» Європи першої 
половини ХХ століття, статус якого чітко визначив німецький 
письменник Клаус Манн (1906–1949) у своєму автобіографічно-
му романі «На повороті»: «Сам він, Жан Кокто, належав до міфів 
нашого наднаціонального братерства. Ми були зачаровані смі-
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ливою бравадою його віртуозності, радикальною безумовністю 
його естетизму» [156, 221]. Зокрема, як художнє наслідування 
прийому Дж. де Кіріко, ми сприймаємо використання Ж. Кок-
то мотиву гумової рукавички, що стане обов’язковим чинником  
при інтерпретації митцем теми смерті: у фільмі «Орфей» прин-
цеса Смерті, роль якої виконала блискуча французька актриса 
Марія Казарес, носить гумові рукавички. Видається показовим 
її (рукавички — Т. К.) наявність і, так би мовити, розташуван-
ня в інтер’єрі квартири Ж. Кокто: «Магічна обстановка, яка його 
оточує,… це складова частина його сутності, його артистичності. 
…гіпсові зліпки чоловічих ступнів і жіночих рук (останні у чер-
воних гумових рукавичках), гравюри Поля Гюстава Доре, карти-
ни …Дж. де Кіріко та С. Далі» [156, 222].   

Що ж стосується картини «Містерія і меланхолія вулиці», то 
крім порожніх споруд, що і формують вулицю, фургона для пере-
везення меблів ми бачимо струнку постать дівчинки з обручем. 
Вона рухається назустріч великій чорній тіні, яка перетинає со-
нячний бік вулиці. Дж. де Кіріко сміливо поєднує темні і світлі 
кольори, створюючи ефект напруги, невизначеності, очікування.

Незважаючи на успіх, який мали картини Кіріко серед фран-
цузької публіки, живописець у 1915 році залишає Париж і май-
же десять років живе у Феррарі — містечку на півночі Італії. 
Саме тут він зустрічається з Карло Каррою — відомим італій-
ським футуристом, який, як уже зазначалось раніше, водночас 
виявляв інтерес і до кубізму. Спробою поєднати футуристичні і 
кубістичні художні засоби позначений портрет Марінетті — за-
сновника італійського футуризму, — створений Каррою у 1910 
році.

Свідоме використання художньо-стильових засобів різних мис- 
тецьких напрямків, які вже більш-менш визначилися в перше 
десятиліття ХХ століття, зумовило створення  К. Каррою картини 
«Поховання анархіста Галлі» (1911). Ця робота привернула ува-
гу фахівців і стала об’єктом гострих дискусій щодо меж художніх 
напрямків, доцільності їх взаємодії та «чистоти» футуристичного 
погляду на зовнішній світ.

Наслідком творчої співпраці Дж. де Кіріко і К. Карри стає 
оприлюднення у 1917 році принципів «метафізичного живо-
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пису». Пізніше до них приєднуються живописці М. Кампільї, 
Ф. Казораті, Дж. Моранді, а мистецтвознавчий журнал «Вало-
рі пластічі» стає теоретичною трибуною нового мистецького на-
прямку. 

Оприлюднення концепції «метафізичного живопису» збігаєть- 
ся з виникненням ряду принципово важливих робіт Дж. де Кі-
ріко та К. Карри, що зумовлюють поглиблення «метафізичного» 
погляду на світ протягом 1917–1927 років. У цей час Дж. де Кі-
ріко створює такі значні картини, як «Неспокійні музи», один з 
варіантів «Гектор і Андромаха» і «Двоє», а Карра засвідчує свою 
причетність до «метафізичного живопису» роботою «Метафізична 
муза» (1917).

У чому ж суть концепції «метафізичного живопису»? Зазна-
чимо, що Дж. де Кіріко, використовуючи поняття «метафізика», 
орієнтувався передусім на його традиційне значення. «Метафі-
зика» (від гр. meta ta physika — після фізики) — філософське 
вчення про надчуттєві, тобто недоступні досвіду принципи буття. 
Саме від такого розуміння метафізичного і відштовхувався ми-
тець. Спонукальним мотивом для його роздумів був і той факт,  
що метафізика — і як термін, і як специфічне філософське світо-
бачення — пов’язана з грецькою традицією, зокрема з Андроні-
ком Родосським (І ст. до н. е.), який саме цим терміном визначив 
роботу Арістотеля про начала буття. Пізніше поняття «метафі-
зика» почали вживати для означення статичності, незмінності 
явищ. 

Протягом усього життя Дж. де Кіріко сприймав класичну Гре- 
цію як найважливіший період в історії культури. Що ж стосу-
ється творів античних скульпторів, то після авторського «роз-
кадрування» вони присутні на більшості полотен майстра. Над-
звичайно близьким для Дж. де Кіріко був саме такий принцип 
метафізики: розгляд будь-яких явищ як незмінних, так і неза-
лежних одне від одного. Сприйнята Дж. де Кіріко ідея «незмін-
ності» визначила статичність як найважливішу ознаку «метафі-
зичного живопису», а це, у свою чергу, розвело «по різні береги» 
напрямок, створюваний Дж. де Кіріко, та італійський футуризм, 
адже його прихильники, як відомо, культивували «швидкість та 
динамізм».
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Відстоюючи ідею статичності, Дж. де Кіріко створював умо-
ви для поглибленого «вивчення» його картин. Випадковість зіб- 
раних на полотнах предметів примушувала глядача не лише 
зупинитися перед ними, а й спробувати збагнути думку митця. 
Поступово високий професіоналізм зображеного руйнував від-
чуття випадковості, а заглиблення у світ «кірікоанських предме-
тів» (за визначенням Г. Аполлінера — Т. К.) створювало ілюзію 
зв’язку з минулим, з тим святом, що минуло, але яке завжди з 
нами. Показовою у цьому плані є картина «Археологи» (1927), 
що повторює деякі прийоми, використані у вже згадуваній ро-
боті «Двоє» (1926). Герої картини «Археологи» позбавлені облич, 
хоча людські постаті відтворені досить чітко. Найголовніше ж — 
це зображення величних архітектурних споруд, які герої трима-
ють на колінах, обережно торкаючись цієї священної давнини. 
Елементи храмів, романтичного пейзажу, залишки барельєфів 
нібито зростаються з людськими тілами. Предмет, як зв’язок по-
колінь, як свідчення незнищеності матеріального світу, — ось 
що намагається «сказати» нам статичний живопис де Кіріко.

Живописець поділяє думку і про те, що предмети і явища не-
залежні одне від одного. На цьому також наполягає метафізика. 
Трансформувавши це положення в живопис, де кожна картина 
представляла 3-5 предметів, «метафізичний живопис» досягав 
своєрідної багатошаровості: кожний з них мав власну історію, і 
глядацька подорож між предметами породжувала відчуття за-
гадковості, стимулювала «прочитати» підтекст, «дешифрувати» 
символ.

Російський мистецтвознавець С. Батракова, оцінюючи твор-
чість Дж. де Кіріко часів створення «метафізичного живопису», 
пов’язує її з міфом, який безкінечно далекий від реальності і 
трансформується в ірраціональні композиції. Не торкаючись 
проблеми міфу, яка занадто часто сьогодні експлуатується, і в 
кожному випадку — як і стосовно Дж. де Кіріко — вимагає особ- 
ливого ретельного аналізу, наголосимо у цьому зв’язку на по-
нятті «ірраціональне», що було використане С. Батраковою. На 
нашу думку, це дискусійне твердження. Точніше було б назвати 
твори Дж. де Кіріко позачасовими.

Водночас, якщо говорити про специфіку творчості, що була 
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властива митцеві, то реалізувалася вона цілком свідомо. Про 
це свідчить властиве Дж.де Кіріко «самоцитування» або «автор-
ський плагіат». Митець неодноразово використовує у різних кар-
тинах зображення червоної гумової рукавички, вулиці, порож-
ніх міст, що нагадують одне одну, зустрічаються і інші варіанти 
конкретної теми. Все це, на наше глибоке переконання, запере-
чує ірраціональність в позиції самого митця.

Відтворюючи життєвий і творчий шлях Дж. де Кіріко, за-
хідноєвропейські мистецтвознавці (К. Пашу, А. Піка, І. Фар, 
Й. Шварц) виокремлюють 1924 рік — рік повернення митця до 
Парижа. І хоча він з’явився в столиці Франції як засновник «ме-
тафізичного живопису», колеги, як зазначає К. Пашу, «зустріли 
його з відкритими обіймами. Навіть не дивлячись на те, що він у 
своїй роботі за формою і змістом не міг бути зарахований до сюр- 
реалістів» [292, 19]. Це досить слушне зауваження, адже від пер-
ших паризьких виставок на творчість Дж. де Кіріко звернули 
увагу і ті, хто у 20-ті роки об’єднується під сюрреалістичними 
гаслами. Популярність і славу Дж. де Кіріко у ці роки підтримує 
і творчість його молодшого брата Андреа де Кіріко (1891–1952) —  
композитора, письменника і живописця. Відомий французький 
мистецтвознавець Жозе П’єр у праці «Сюрреалізм» оцінює пое- 
тичні тексти А. де Кіріко як «ліричний коментар того шляху, яким 
він йшов разом з Джорджо де Кіріко». Найбільшу увагу фахівців 
привертає збірка його поезій «Пісні напівсмерті» (1914), що на-
чебто накреслюють в літературі ті мотиви, які пізніше старший 
брат оприлюднює в «метафізичному живописі». 

Приблизно з 1927 року А. де Кіріко починає працювати як жи- 
вописець, наслідуючи художньо-стильові прийоми «метафізич-
ного живопису», але, за свідченням Ж. П’єра, поглиблює фантас-
тичні мотиви. У постаті А. де Кіріко значний інтерес викликає йо- 
го професійна робота у поезії, музиці, живописі, що дозволяло при- 
наймні спробувати трансформувати принципи метафізичності в 
інші види мистецтва. Ця ідея, хоча остаточно і не усвідомлена, 
відкрила би значно ширші обрії перед «метафізичним» мистец- 
твом, ніж ті, які прихильники відповідного художнього руху 
змогли реалізувати.

Треба зазначити, що ідеї «метафізичного живопису» вплину-
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ли на становлення творчості принаймні двох відомих європей-
ських живописців. Передусім це стосується француза Іва Тан-
гі (1900–1955), який, відслуживши два роки у торговому флоті, 
приїхав до Парижа (1923), де вперше побачив картину Дж. де 
Кіріко. Коментар до цієї ситуації запропонував Й. Шварц: «У 
живопис моряка привела картина Кіріко, яку він побачив у ві-
трині «Галереї Гійом» у Парижі. Вона справила на нього глибо-
ке враження. Картина викликала несподіваний прояв до того 
невідомої схильності. Не маючи спеціальної підготовки, він по-
чав працювати, він повинен був раптово, начебто під впливом 
якогось примусу, малювати, він, як у маренні, знайшов власний 
стиль, свій зміст картин — відірваний від реального світу безкі-
нечний простір, населений постатями — привидами і предмета-
ми, постійно спрямованими у безкінечність» [295, 39].

Зв’язок «Дж. де Кіріко — І. Тангі» безперечно цікавий з точки 
зору психології творчості. Що ж до місця творів Тангі в «метафі-
зичному живописі», то, по-перше, його картини «Шторм» (1926) 
та «Спляча» (1927) зроблені під безпосереднім впливом ідей Кі-
ріко, а по-друге, наслідуючи школу «метафізичного живопису», 
І. Тангі досить швидко опановує елементи живописної професії. 
Принаймні сьогодні його прізвище присутнє навіть у виданнях 
зразка «Шедеври мистецтва ХХ століття». 

 Аналізуючи перший період творчості І. Тангі, американський 
мистецтвознавець Р. Леслі підкреслював: «Ранні роботи Тангі 
створили природне середовище для абстракції, місце, де розчле-
новані елементи форм знаходили власне життя, почуваючи себе 
в первісному бутті як вдома» [149, 61]. Пізніше вплив Дж. де Кі- 
ріко на творчість Тангі вже не виявляється так яскраво, а у сти-
лістиці його творів все активніше заявляють про себе сюрреаліс-
тичні художньо-виражальні засоби: «Рудий узимку» (1932), «Ме-
блі часу» (1939), «Хтивий вогонь» (1941). Власне, з сюрреалізмом 
урешті-решт і буде асоціюватися ім’я цього митця.

На серйозний мистецтвознавчий аналіз заслуговує і вплив 
«метафізичного живопису» на творчість відомого бельгійсько-
го майстра Поля Делво (1897–1994). Одна з найвідоміших його 
робіт «Спляче місто» (1938), без сумніву, створена під впливом 
того світоставлення, яке асоціюється з іменем де Кіріко. Рекон-
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струюючи на полотні «місто жінок», — згодом цей мотив, але під 
дещо іншим кутом зору, було інтерпретовано у відомому одно-
йменному фільмі Ф. Фелліні, — живописець використовує фраг-
менти образів, які символізують народження, смерть, боротьбу, 
П. Делво наче запозичує у де Кіріко порожні будівлі, відчут-
тя вичерпаності життєвих зусиль. Цікаво, що Делво не тільки 
не відокремлює себе від героїв «сплячого міста», але, навпаки, 
пише власний автопортрет в образі спостерігача. Тема сну, сно-
видінь поступово стає провідною в творчості митця. Це перекон-
ливо підтверджує відома картина 1944 року «Спляча Венера», в 
змістовну тканину якої вписані деформовані людські скелети, 
жінка-манекен в одязі ХІХ століття, оголені жінки та стародавні 
грецькі храми. У творчості П. Делво — згодом — вплив метафі- 
зики де Кіріко змінився, темою суперечливих процесів позасві-
домої психіки людини і їх виявлення в символах сновидіння. 
Цими ж проблемами опікувалися і сюрреалісти, проте П. Делво 
офіційно не входив до їх творчих об’єднань.

«Метафізичний живопис» належить до тих художніх напрям-
ків, що, маючи конкретну дату народження, не дозволяють, так 
би мовити, визначити своє офіційне завершення. Творчість са-
мого де Кіріко в 30–40-і роки, зберігаючи елементи метафізично-
го світобачення, все ж стає еклектичною, виявляючи найчастіше 
схильність до романтизованого реалізму. Іноді визнаний май-
стер дозволяє собі «жорсткість» зображення, яка близька натура-
лістичній стилістиці. У цьому аспекті значний психологічний по-
тенціал мають два автопортрети де Кіріко. Перший, створений у 
1925 році, зберігає елементи метафізичної предметності (будівлі, 
фрагменти кольорової завіси), але водночас досить правдиво —  
порівняно з фотографіями тридцятисемирічного де Кіріко — від-
творює його зовнішність. На автопортреті, написаному в 1942–
1943 роках, художник позує оголеним, аж ніяк не намагаючись 
«ретушувати» свій вік, старіюче тіло, стомлені руки. У цій роботі 
панує психологічний реалізм, який, як і інші мистецькі орієнта-
ції, не захоплює митця повністю. Роботи ж 50–70-х років взагалі 
є спрощеним копіюванням попередніх здобутків.

Завдання цього розділу монографії не має на меті відтворити 
всі нюанси, що супроводжували становлення «метафізичного жи-
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вопису», в історії якого щільно переплелися власне художній на-
прямок і творчі долі конкретних митців. Нашим завданням було 
показати, які процеси передували формуванню сюрреалізму та 
підкреслити потенціал синтезу у становлення цього напрямку. 
Одночасно «метафізичний живопис» підтверджує тяжіння то-
дішних митців до філософських узагальнень та смисложиттєвої 
проблематики. Безсумнівним досягненням «метафізичного жи- 
вопису» варто, на наш погляд, визнати прагнення його заснов- 
ників створити, так би мовити, «авторський» живопис. Це нама-
гання тим більш є важливим і значущим, чим чіткіше ми ро-
зуміємо, що в 1917–1920-х роках Дж. де Кіріко і його оточення 
усвідомлювали певну вразливість фовізму, кубізму чи футуриз-
му, тобто тих напрямків, які заявили про себе раніше, протягом 
першого десятиліття ХХ століття. 

Предметом теоретичної дискусії може також бути доцільність 
чи недоцільність прямого запозичення філософських ідей для їх 
«живописної» чи «поетичної» інтерпретації, оскільки на початку 
ХХ століття не тільки Дж. де Кіріко, а й Ф. Леже, Ф.-Т. Марінетті, 
П. Пікассо вважали це вкрай необхідним. Де Кіріко використав 
філософські ідеї найбільш плідно, але врешті-решт і він змуше-
ний був визнати, що філософія і мистецтво мають свої закони, а 
їх взаємодія важлива, скоріше, на опосередкованому рівні. І ще 
одне, на нашу думку, важливе міркування. «Метафізичний живо-
пис» формувався тоді, коли в досить короткий історичний період 
виникло декілька яскравих художніх напрямків. Їх становлен-
ня та розвиток відбувався настільки блискавично, що і сьогодні  
існують розбіжності у визначені хронології, аналізі специфіки 
взаємодії тих чи інших напрямків, творчому діалозі їх провідних 
представників. У цій площині є ще чимало нез’ясованого, що по-
требує подальшої дослідницької роботи, в контекст якої доцільно 
включити і проблеми кінематографа. Адже процес його форму-
вання відбувався саме в атмосфері тих напружених мистецьких 
пошуків, якими було насичене естетико-художнє життя Європи 
в умовах перших десятиліть ХХ століття. Аналізуючи означе-
ний період, потрібно постійно мати на увазі, що кінематограф 
і низка впливових мистецьких напрямків мали тоді, по-перше, 
єдиний культурний простір, а по-друге, знаходячись в процесі 
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формування, кінематограф значно більше залежив від творчої 
атмосфери початку минулого століття, ніж це буде у період його 
утвердження й розквіту.

Сучасний  погляд на західноєвропейське мистецтво першої  
половини ХХ століття вимагає, на наше глибоке переконання, 
осмислення тих точок зору, тих моделей його інтерпретації, тих 
оцінок конкретних напрямків, на які значною мірою орієнту-
ються і деякі дослідники початку ХХІ століття. На цей аспект 
проблеми варто звернути особливу увагу, адже жодний напря-
мок — фовізм, футуризм, кубізм, абстракціонізм, експресіонізм, 
сюрреалізм та ін. — ніколи не був позбавлений уваги і, як наслі-
док — накопичення значного теоретичного матеріалу. Це різний 
матеріал: мемуари, спогади, інтерв’ю, теоретичні нотатки самих 
митців і, безперечно, ґрунтовні дослідницькі роботи, написані 
протягом усього минулого століггя науковцями багатьох країн сві-
ту. Вся ця різнопланова література не лише не систематизована, 
але й здебільше не перекладена мовою сусідніх країн, а отже —  
існує як «французька», «англійська», «іспанська», «російська», 
«українська» та інші моделі. Можливо, така ситуація і була б до- 
речною, якби не настанови переважної більшості засновників і 
прихильників мистецьких напрямків початку і першої половини 
ХХ століття, які мріяли про мистецтво без кордонів, про загаль-
ноєвропейську єдність митців. Як дотримання цього своєрідного 
заповіту, теоретичний діалог між різними моделями, що спирав-
ся б на значні можливості системного, порівняльного та біогра-
фічного методів аналізу, є, на наш погляд, цілком доречним.

Необхідно зазначити, що одне із завдань цього підрозділу 
окреслюється тезою «критика критики», при цьому об’єктом тео- 
ретичного аналізу обирається сюрреалізм — напрямок, який в 
українських естетико-мистецтвознавчих дослідженнях пред-
ставлений дещо строкато. Водночас сюрреалістичні художні за-
соби не залишають байдужими митців України, окремі твори 
яких набули розголосу як протягом минулого, так і на початку 
ХХІ століття. В означеному контексті значний інтерес викливає 
позиція українського кінознавця І. Зубавіної, яка вважає, що 
«на українській кінониві сюрреальне знайшло найвиразніший 
прояв у поетичному кінематографі. Від картин О. Довженка та 
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І. Кавалерідзе до фільмів поетичного кінематографа, що були 
створені на ренесансній хвилі «відлиги» 1960-х років» [106, 207]. 
У перелік фільмів, де очевидна присутність сюрреалістичних 
мотивів, І. Зубавіна відносить окремі стрічки Б. Івченка, Ю. Іл-
лєнка, К. Муратової, С. Параджанова. Зрозуміло, що така оцін-
ка підсилює актуальність матеріалу даного підрозділу, який, 
безперечно, не може цілісно відобразити зазначену проблему —  
«критику критики» щодо теоретичного аналізу сюрреалізму, про- 
те дозволяє накреслити конкретні шляхи її постановки й вирі-
шення.

У 1972 р. вийшла друком книга відомого російського літера-
турознавця Л. Андрєєва «Сюрреалізм», бібліографія якої нара-
ховувала шість десятків ґрунтовних робіт з історії сюрреалізму, 
виданих у період між 1933–1969 роками. Серед праць, на які 
спирався Л. Андрєєв в обґрунтуванні власної інтерпретації ви-
токів, історії становлення, художніх прийомів сюрреалізму, слід  
виокремити дослідження Г. Балля, Т. Тцари (Франція), Дж. Кір-
лота (Іспанія), Ф. Фортіні (Італія), А. Белекіена, С. Дженіса (США),  
Г. Арпа (Німеччина) та ін. Зазначимо, що після 1969 року з’яви- 
лося, так би мовити, нове покоління дослідницької літератури з 
широкого кола проблем сюрреалізму, зокрема, роботи О. Гмелі-
на, Р. Леслі, Й. Шварца, К. Яницької. 

Порівняння позицій мистецтвознавців «першого» і «другого»  
покоління виявляє збіг щодо окремих ідей, але водночас демон- 
струє і такі розбіжності, не з’ясувавши які навряд чи можна 
вважати оцінку сюрреалізму об’єктивною і достовірною. Слід 
зауважити, що ці розбіжності не торкаються якоїсь однієї проб- 
леми, виявляючись стосовно найрізноманітніших аспектів сюр-
реалізму, а саме: хронологія становлення напряму, пояснення 
конкретних термінів, суть теоретичної полеміки між «дадаїстсь- 
кою» і «віденською» орієнтаціями сюрреалістів, місце сюрреа-
лізму в логіці розширення моделей традиційного реалізму в 
умовах 20–40-х років ХХ століття, персоналізована історія сюр-
реалістичного руху, їх політична і моральнісна платформи та 
ін. Ще раз підкреслимо: сюрреалізм ніколи не залишався поза 
увагою теоретиків  різних країн, які представляли найрізнома-
нітніші естетико-мистецтвознавчі орієнтації. Водночас і в оцін-
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ці цього напрямку щодо специфіки його розвитку в період між 
20–80-ми роками ХХ століття, і в дещо лихоманковій реанімації 
сюрреалізму після смерті С. Далі залишається чимало проблем, 
з’ясування яких має значення не лише для історії мистецтва, 
але й для більш ґрунтовної оцінки перспектив його розвитку в 
майбутньому.

Розглядаючи сюрреалізм у зазначеному контексті, треба вра- 
ховувати наступне: поняття «сюрреалізм» охоплює творчість 
досить великої групи митців — представників різних видів 
мистецтва, які, за визначенням російського мистецтвознавця 
Ф. Рековського, були пройняті «бунтарством, революційною фра- 
зеологією, яка віщувала необмежену свободу учасникам цього на-
прямку. Захоплені сюрреалістичними «революційними» закли- 
ками, молоді діячі мистецтва… пішли за керівником сюрреаліз-
му А. Бретоном і не одразу відчули глибокі внутрішні суперечки 
між революційними закликами сюрреалістичних маніфестів та 
догматичними шляхами сюрреалістичної  «художньої» творчо- 
сті» [198, 238]. 

У контексті наших міркувань щодо суперечливості оцінок сюр- 
реалізму показовим є і процитований фрагмент, де загалом пра-
вильна характеристика завершується більш, ніж дивним заува-
женням про «догматичні шляхи сюрреалістичної «художньої» 
творчості». Сюрреалізм  можна не сприймати, критикувати, запе-
речувати, але назвати його «догматичним» не тільки хибно, але 
й, мабуть, образливо, адже він і був створений заради руйнуван-
ня догматів. Так само є незрозумілим, чому Ф. Рековський бере 
в лапки поняття «художнє». Знову ж таки, незалежно від оцін-
ки сюрреалістичного напрямку, це художня творчість, яка від- 
повідає усім вимогам, що висуваються до такої сфери людської 
діяльності. Саме тому, що сюрреалізм в умовах 20-х років ХХ сто- 
ліття запропонував нові художньо-образні орієнтири, значна 
кількість митців спробувала їх використати. На нашу думку, 
кількість сюрреалістів першого покоління обумовлює необхід-
ність персоніфікованого аналізу процесу його становлення, адже  
сьогодні вже чітко простежується прагнення таких теоретиків  
і практиків сюрреалізму, як Л. Арагон, А. Бретон, С. Далі, 
П. Елюар, М. Ернст, Х. Міро, Ф. Супо відігравати не тільки голов- 
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ну роль в історії цього напрямку, а й, що більш суттєво, функціо- 
нувати цілком самостійно.

Продовжуючи заявлену нами тему існуючих суперечностей 
щодо оцінки історії та теорії сюрреалізму, звернемо увагу на по- 
зицію відомих російських науковців, яка повинна була переко- 
нати передусім інтелігенцію усього колишнього радянського 
простору в хибності модерністсько-авангардистської тенденції 
західного мистецтва взагалі і сюрреалізму зокрема. Необхідно 
віддати належне окремим дослідникам (Л. Андреєв, І. Кулікова, 
А. Міхеєва), роботи яких були написані з посиланням на ґрунтов-
ні теоретичні джерела з широким залученням поточної західної 
літератури, з досить переконливим виявленням філософського 
фундаменту конкретних мистецьких течій. Проте парадокс си-
туації полягав у тому, що подекуди автори теоретичних праць не 
мали змоги принаймні бачити більшість тих живописних чи кі-
нематографічних творів, які вони аналізували. Поодинокі при-
клади перебування радянських фахівців за кордоном не ком-
пенсували необхідності постійно спостерігати творчий процес 
конкретних митців чи сукупну діяльність представників того 
чи іншого художнього напрямку, які рік від року накопичували 
певний художній досвід. Що ж до споживачів цих робіт, то їм до-
водилося все приймати «на віру».

Руйнування «залізної завіси», створення незалежних держав 
на пострадянському просторі забезпечили умови для широких 
контактів із колишнім «забороненим» мистецтвом. Їх наслідки 
виявилися більш, ніж продуктивними. Окрім можливостей дава- 
ти власну оцінку тому чи іншому явищу, виникла реальна мож-
ливість порівняльного аналізу, зокрема, з позицією теоретиків 
60–70-х років. Тогочасні висновки здавалося б робилися навман- 
ня. Проте їхній зміст виявився досить актуальним, оскільки пере-
конував у хибності політики заборон щодо різних виявів худож- 
ньої творчості, щодо ідеологічного чи тематичного обмеження 
митця.

Водночас небезпекою для художньої творчості стало свавілля, 
коли «хвацька халтура» подається як «нове слово» в мистецтві. Ши-
рокі сучасні контакти із західноєвропейським мистецтвом ХХ сто- 
ліття роблять нагальною проблемою увагу до фахової підготовки 
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митців, до рівня їхнього оволодіння ремеслом кожної мистець-
кої професії. Аналіз художнього простору минулого століття — 
маються на увазі ті його прояви, що пов’язані із становленням 
принципово нових художніх явищ — показує, що найбільш ви-
разно себе виявили ті митці, які мали потужну професійну під-
готовку та були включені в культуротворчий процес своїх країн.

Які ж «за» і «проти» можна визначити в роботах, присвячених 
сюрреалізму, що привернули нашу увагу? Звернемося до позиції 
Ю. Борєва, підручник якого «Естетика», витримавши численні 
перевидання, був чи не найвпливовішим зразком літератури та-
кого плану в умовах радянської гуманістики 70–80-х років ХХ сто- 
ліття. Так, у виданні 1975 року [37] саме сюрреалізм відкриває 
розділ книги «Напрямки сучасного буржуазного мистецтва (кри-
тичний аналіз)». Це досить показовий прийом, який «подорожу-
вав» у різних модифікаціях з книги до книги: чи перед початком 
розгляду матеріалу, чи наприкінці, але обов’язково підкреслю-
валося критичне ставлення автора до конкретного мистецького 
напрямку. Читач, як у випадку з підручником Ю. Борєва, ще 
нічого на знаючи про сюрреалізм, уже був налаштований кри-
тично.

Інший прийом використовували І. Кулікова та М. Ліфшиць, 
які завершували свої дослідження своєрідним вироком західно- 
му мистецтву. І. Кулікова, підводячи підсумки фундаменталь-
ній роботі «Антимистецтво і буржуазна дійсність», подає «Обви-
нувальний висновок» [140, 145], а М. Ліфшиць у спеціальному 
розділі книжки «Криза потворності: від кубізму до поп-арт», 
написаній у співавторстві з Л. Рейнгардт, відповідає на власне 
поставлене запитання: «Чому я не модерніст?» [152, 187]. Наве- 
дення таких прикладів можна продовжувати, адже це було за-
гальноприйнятою тенденцією: дослідник одразу давав установ-
ку, і вже в кожному творі шукалося щось негативне, антимис-
тецьке, антигуманістичне.

Що ж до позиції Ю. Борєва, то залишається лише гадати, чому 
вже згаданий розділ підручника «Естетика» дослідник починає з 
розгляду сюрреалізму, що виник і сформувався пізніше абстрак-
ціонізму. В хронології, яку застосовує Ю. Борєв, пропонується та-
кий рух: сюрреалізм, екзистенціалізм, абстракціонізм, поп-арт. 
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Зазначена модель показує, наскільки суперечливою є навіть 
періодизація мистецьких напрямків, що формувалися у перші 
десятиліття ХХ століття. Проте, на нашу думку, це принципо-
во важливе питання, адже кожний наступний за часом виник-
нення напрямок уже має певне підґрунтя і може «сперечатися» 
з іншими художньо-стилістичними чи політико-ідеологічними 
платформами, відточуючи власні позиції. Стосовно сюрреалізму 
зазначена ситуація була досить виразною, адже йому передує 
фовізм, футуризм, кубізм, абстракціонізм і, що найважливіше, 
дадаїзм та «метафізичний живопис» Дж. де Кіріко, творчість 
якого чимало сюрреалістів вважали  передвісником свого мис-
тецтва.

У третьому перевиданні підручника «Естетика» (1981) Ю. Бо-
рєв дещо змінює власну позицію: розділ, присвячений мистецтву 
ХХ століття, вже має назву «Модерністські напрямки (критич-
ний аналіз)» і першу позицію в ньому займає розгляд експресіо-
нізму. Проте все інше залишається в межах попередньої схеми. 
Важливо підкреслити, що Ю. Борєв не аналізує ані роль дадаїз-
му в становленні сюрреалізму, що, відповідно, знімає з розгляду 
таку принципову позицію, як дискусія між «дадаїстськими» і «ві-
денськими» коренями цього мистецтва, ані політико-ідеологічну 
програму сюрреалізму, що для цього напрямку — особливо в пе-
ріод його становлення — мала особливе значення. Ю. Борєв ніяк 
не коментує ґрунтовне дослідження Л. Андреєва «Сюрреалізм», 
яке — ми це вже підкреслювали — побачило світ ще у 1972 році, 
а отже не могло бути невідомим автору підручника «Естетика».

Об’ємний матеріал щодо політичної, ідеологічної, соціальної 
спрямованості сюрреалізму, реконструйований Л. Андреєвим, 
не дозволив би зробити Борєву, наприклад, такий висновок: 
«Сюрреалізм …намагається очистити особистість від соціальної, 
моральної і індивідуальної «лузги», прокламує огиду до соціаль-
ного життя» [38, 254]. Такі заяви не мають нічого спільного із 
сюрреалізмом, представники якого були чи не найполітизовані-
шими серед прихильників інших мистецьких напрямків.

Значний інтерес викликає проблема зв’язку сюрреалістично-
го мистецтва з його реципієнтом. Щодо позиції Ю. Борєва, то, на 
думку науковця, потужну роль у становленні цього напрямку 
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відіграли інтуїтивізм і психоаналіз, а його головна ідея вкла-
дається у наступне визначення: «Концепцію особистості сюрре-
алізму можна було б сформулювати так: я — людина, але межі 
моєї особистості і світу розплилися. Особистість не знає, де по-
чинається її «Я» і де воно закінчується, де світ і що він таке. Для 
сюрреалізму Всесвіт драматично напружений. Самотня людина 
стикається з таємничим і холодним світом:

Бабочка философская
Присела на розовой звезде,
И так возникло окно в ад,
Мужчина в маске всё стоит 
перед женщиной обнажённой» [38, 254].

На нашу думку, наведене визначення є занадто загальним, 
адже думка Борєва може бути використана як форма репре-
зентації більшості напрямків західноєвропейського мистецтва 
першої половини ХХ століття. Такими ж словами можна охарак-
теризувати і поезію Г. Гейма, і романи Ф. Кафки. У самому визна- 
ченні не фіксується те, що дійсно є прерогативою сюрреалізму. 
Сюрреалістичними є рядки вірша А. Бретона, але і вони не по-
казові, адже Бретон — теоретик сюрреалізму, що ж до поезії, то 
він лише поет-аматор, і обраний Ю. Борєвим приклад навряд чи  
є найкращим порівняно з яскравою сюрреалістичною поезією 
Г. Аполлінера, Л. Арагона, П. Елюара, Ф. Супо та ін. 

Дещо інші аспекти щодо сюрреалізму стають об’єктом теоре-
тичної уваги при знайомстві з позицією І. Кулікової — іншого ві-
домого російського естетика і мистецтвознавця. Автор численних 
робіт із широкого кола проблем західноєвропейського мистецтва 
ХХ століття І. Куликова зосереджується і на сюрреалізму, нама-
гаючись передусім виявити його філософсько-естетичне підґрун-
тя. Зазначимо, що ми повністю підтримуємо і поділяємо такий 
орієнтир, який є доречним відносно мистецтва ХХ століття, де 
роль філософських ідей була досить активною і конкретні мис-
тецькі напрямки можна не вагаючись називати художньою мо-
дифікацією філософських узагальнень. Такий тісний зв’язок «фі- 
лософія — мистецтво» простежувався далеко не завжди, і саме 
минуле століття створило ситуацію взаємовпливу і взаєморозу-
міння. Отже, розвиваючи зазначену тенденцію, проблема кон-
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кретизується у такий спосіб: які ж філософські ідеї вплинули на 
становлення сюрреалізму? У роботах І. Куликової не має одно-
значної відповіді на це запитання, адже найбільшу увагу вона 
приділяє окремим естетичним ідеям А. Шопенгауера та інтуїти- 
візму А. Бергсона, трансформуючи сюрреалізм у площину інтуї- 
тивістсько-ірраціонального мистецтва.

Що ж до спадщини А. Шопенгауера, то посилання на неї мож- 
ливе, на нашу думку, лише у відтворенні загальнотеоретично- 
го контексту другої половини ХІХ століття, що, безперечно, впли- 
нуло на художню інтелігенцію початку ХХ століття. Елементи 
теорії мистецтва, які можна виокремити в концепції А. Шопен-
гауера, безпосереднього значення для сюрреалістичних ідей не 
мали. Коли ж «замкнути» сюрреалізм переважно на ідеї А. Берг-
сона, то виникає ситуація, що спонукає до дискусії, до необхіднос-
ті чіткого визначення творчих можливостей інтуїції, бо інакше 
спотворюється суть художніх пошуків сюрреалістів і неадекватні 
оцінки можуть отримати ті митці, які сьогодні працюють у за-
значеному напрямку.

І. Куликова — і це потребує особливої уваги — намагається 
оцінювати сюрреалістів, спираючись на критику окремих тез 
А. Бергсона, тобто застосовує, так би мовити, подвійний удар. 
Вона зазначає: «Знаходять сюрреалісти опору і у вченні Берг-
сона, який вважав, що мистецтву властиве «більш пряме, більш 
безпосереднє бачення реальності; і саме тому, що митець менше 
думає про те, щоб утилізувати своє сприйняття, він і сприймає 
більшу кількість речей». Останнє положення цього висловлення 
виявилося втіленим у творчість сюрреалістів буквально: в аб-
сурдному, алогічному поєднанні в їхніх творах… не пов’язаних 
один з одним явищ, предметів, деталей» [141, 162].

Означена теза І. Куликової викликає кілька заперечень.  
По-перше, це вкрай спрощене уявлення про вплив філософських 
ідей на творчість митців. Навряд чи сюрреалісти так студіюва-
ли праці А. Бергсона, щоб спиратися на якусь конкретну думку 
філософа. Це неймовірно ще й тому, що французький учений 
належить до надзвичайно «складних» філософів як за змістом 
ідей, так і за манерою їх представлення читачу. По-друге, думка 
Бергсона, на яку спирається І. Куликова, цілком слушна, адже 
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дійсно «утилізація» не входить у завдання художнього сприйман-
ня, так само, як спостережливість — одна з обов’язкових ознак 
світоставлення будь-якого митця — дозволяє йому «сприйняти 
більшу кількість речей», ніж це здатна зробити пересічна люди-
на. Оскільки критика А. Бергсона І. Куликовою упереджена, ця 
ознака переноситься і на сюрреалізм.

Більш переконливою щодо критики сюрреалізму з позицій 
критики бергсонізму могла б бути наступна теза І. Куликової: 
«Сюрреалістам імпонувало, що Бергсон, відмовивши інтелекту 
і науці, яка підвласна йому в здатності пізнання життя, пере-
дав функції проникнення в сутність життєвих явищ митцям і 
письменникам, «щедро наділеним інтуїцією». Саме вони, ствер-
джував Бергсон, здатні пізнати найприхованіші таємниці жит-
тя, проникнути крізь «завісу, дуже щільну у звичайних людей і 
дуже легку, майже прозору у артистів і поетів», яка висить «між 
природою і нами». «Що я говорю? — негайно виправляється  філо-
соф. — Між нами і нашою власною свідомістю» [141, 163]. Знову 
ж таки, як і у попередньому випадку, в позиції Бергсона не має  
ніякої крамоли. Так би мовити, при бажанні йому можна заки- 
нути лише певну пишномовність стилю. І. Кулікова ж різко кри-
тикує філософа: «Це доповнення (мається на увазі зауваження 
Бергсона про зникнення завіси між нами і нашою власною сві-
домістю — Т. К.) — дуже суттєве: воно передбачає існування в 
нас особливого роду «я», якісно відмінного від раціонального «я» 
і по суті ворожого йому» [141, 163]. Остання думка може бути ви- 
правдана лише умовами радянської дійсності і страхом теорети-
ка перед звинуваченнями в антимарксизмі. І все ж це читати до-
сить дивно, адже на початку 80-х років радянськими вченими —  
філософами, психологами, естетиками, мистецтвознавцями — 
вже був накопичений і оприлюднений значний теоретичний ма-
теріал щодо проблеми позасвідомого, його ролі передусім у про-
цесі художньої творчості. 

Приділяючи увагу інтуїтивізму А. Бергсона як найпотужні-
шому філософському феномену щодо становлення сюрреалізму, 
І. Куликова не розглядає психоаналіз З. Фрейда як підґрунтя цьо- 
го мистецького явища, а лише ототожнює шляхи розвитку фрей-
дизму та сюрреалізму. Про це свідчать такі тези: «Сюрреалісти, 
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подібно фрейдистам, розглядають художню творчість як свого 
роду схованку для особистості, котра відчуває відразу до дійсно- 
сті» [141, 164]. Або: «Прийняття сюрреалістами фрейдистської те- 
зи про відсутність чіткої межі між психічною нормою і патоло-
гією привело до визнання ними божевілля таким станом, який 
найсприятливіший для художньої творчості, оскільки при цьому 
(божевіллі — Т. К. ) людина звільняється від контролю розуму» 
[141, 165].

Зазначені положення переконливо свідчать, що психоаналіз 
і сюрреалізм, в інтерпретації І. Куликової, мають рівні права, а 
не характер залежності на зразок «причина — наслідок». Певна 
недооцінка І. Куликовою ролі психоаналізу в становленні сюр-
реалізму пов’язана з дещо іронічним ставленням дослідниці до 
психоаналізу взагалі. Про це свідчить такий її висновок: «Про-
цес цього лікування (психоаналітичного) полягав у наступному: 
лікар сідав у головах хворого, який лежав і який повинен був 
швидко і безперервно говорити, не контролюючи свою мову розу- 
мом. Завдання лікаря полягало в тому, щоб із цих алогічних 
речей зробити висновок про характер якихось «комплексів», які 
начебто знаходяться в позасвідомому хворого і справляють хиб-
ний дратуючий тиск на його розум і психіку» [141, 49]. 

Кожному, хто більше або менше знайомий з теорією З. Фрейда,  
зрозуміло, наскільки спрощено, звульгаризовано подана його 
концепція російським науковцем. Зазначимо, що недооцінка пси- 
хоаналізу З. Фрейда взагалі, його ролі в історії становлення сюр-
реалізму зокрема дещо спотворює і саме сюрреалістичне мистец- 
тво: адже принаймні та його гілка, яка сформувалася під голову-
ванням А. Бретона, повністю орієнтувалася на психоаналіз. Піз-
ніше С. Далі підтвердив саме таку орієнтацію сюрреалістичного 
руху. Нам здається важливим підкреслити, що свідома орієн- 
тація групи А. Бретона на психоаналіз викликала не лише дис-
кусії, а й виникнення альтернативного бретонівському маніфес-
ту сюрреалізму, виданому в Парижі у 1924 році Іваном Голлом, 
який поділяє більшість тез Бретона, не приймаючи лише йо- 
го захоплення психоаналізом: «Дехто з колишніх дадаїстів… 
стверджує «всемогутність сну» і робить із Фрейда нову музу. Не-
хай доктор Фрейд користується снами, щоб вилікувати земні 
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хвороби! Але долучати його доктрину до поетичного світу — чи 
не означає це змішувати мистецтво і психіатрію?» [8, 64]. 

Серед авторів маніфестів, статей, теоретичних розробок 
20–30-х років можна зустріти як прихильників, так і опонентів 
З. Фрейда. Проте практично ніхто не посилається на А. Бергсо-
на, який, ще раз підкреслимо нашу позицію, «не вписується» в 
контекст сюрреалістичних пошуків.

Розглядаючи теоретичні дослідження, присвячені сюрреаліз-
му, можна розширити коло авторів і ще раз переконатися в тому, 
що ім’я З. Фрейда, виокремлення конкретних ідей із загальної 
теорії психоаналізу сприймаються науковцями як наріжні за-
сади сюрреалізму. Так, відомий польський мистецтвознавець 
К. Яніцька, яка протягом багатьох років вивчає європейську 
модель сюрреалізму, взагалі не згадує прізвище А. Бергсона, 
а особливого значення надає конкретним ідеям психоаналізу: 
з’ясуванню фрейдівської моделі психіки і шляхів дешифруван-
ня змісту сфери «id», значення поняття «табу»…, сприймання 
сюрреалістами комплексів Едіпа та Електри» [290, 39–43].

На психоаналітичні ідеї повністю зорієнтована і позиція 
Л. Левчук. У роботах «Західноєвропейська естетика ХХ століт-
тя» (1997) і «Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика» 
(2002) вона обґрунтовує роль і значення психоаналізу для ви-
роблення теоретичної платформи сюрреалізму, що «базується 
передусім на розгляді співвідношення «логіка — алогічність», 
на визначенні міри випадковості у виборі теми твору, на теорії 
сновидінь, тлумаченні снів та їх художньому втіленні в конкрет-
них творах, на  абсолютизації «свободних асоціацій» та симво-
лів» [145, 218].

Варто звернути увагу на те, що, перелічуючи складові компо-
ненти теоретичної платформи сюрреалізму, Л. Левчук не нази-
ває жодного, який своїм змістом, логікою функціонування був би 
пов’язаний з інтуїцією або нею стимулювався. Ідеї А. Бергсона, 
безперечно, вплинули на мистецькі напрямки ХХ століття, зо-
крема на абстракціонізм та практику створення «нового роману». 
Що ж стосується сюрреалізму, то він, так би мовити, експлуату-
вав досить часто, іноді навіть порушуючи художню доцільність, 
потенціал уяви і фантазії митця. При цьому передбачалося, що 
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реципієнт згодний і здатний уключитися в світ сюрреалістичної 
фантасмагорії. При всій неординарності сюрреалістичного жи-
вопису, поезії, вистави чи фільму їх автори хотіли би бути зрозу-
мілими і саме тому зберігали якомога більше ознак «реальності», 
що допоможуть не заблукати у світі «надреального».

У контексті проблеми, яку ми аналізуємо, звернемося до ціл-
ком слушного зауваження українського кінознавця М. Дремлю-
ги, яка, аналізуючи кінематографічну модифікацію психоаналі-
зу, зазначає: «Кінематографічна модифікація теорії сновидінь 
вимагає урахування двох важливих моментів. З одного боку, це 
«використання» провідними кінематографістами власних сно-
видінь і відтворення їх у своїх фільмах, з іншого — безпосеред-
нє введення мотиву сновидінь у драматургічну структуру кіно-
стрічок. Обидва напрями виявили себе у творчості Л. Бунюеля.  
У фільмах «Андалузький пес», «Чумацький шлях», «Вірідіана» ре- 
жисер екранізував власні сновидіння, тоді як у картинах «Тріс-
тана», «Скромна чарівність буржуазії» вони відіграли важливу 
роль як структурний елемент сюжету» [86, 10]. 

Висловлена М. Дремлюгою думка повністю збігається з на-
шим розумінням потужної ролі раціонального моменту в проце-
сі створення сюрреалістичного мистецтва. Зокрема, Л. Бунюель 
цілком свідомо фіксував власний сон, свої сновидіння і прила-
штовував їх до конкретних епізодів фільму. Іспанський кіноре-
жисер, який стояв біля витоків сюрреалізму і паралельно чи ра- 
зом із своїми видатними сучасниками, зокрема, художником і 
письменником Ф. Пікабіа, кінорежисером Р. Клером («Антракт») 
та С. Далі, який на той час атрибутував себе як кінематографіст 
(«Андалузький пес», «Золотий вік»), створював перші сюрреаліс-
тичні фільми, досить чітко підкреслював раціоналізм, а не інту-
їтивізм сюрреалізму.

На потужну роль свідомого, раціоналістичного підходу Бунюе- 
ля і Далі у процесі створення сюрреалістичного фільму «Анда-
лузький пес» звертає увагу і відомий німецький мистецтвозна-
вець О. Гмелін. Він наводить вислів Бунюеля, який вже у зрілі 
роки, згадуючи своє захоплення сюрреалізмом, пояснював, як 
народжувалися епізоди фільму, що пізніше стали хрестоматій-
ними: «Ми з Далі зняли усі геги, які нам прийшли в голову, ми, 
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не вагаючись, відкинули все, що могло б щось означати. Водно-
час послідовність епізодів зумовлювалася «картиною сновидін-
ня», яке, в свою чергу, таким саме чином перевірялося іншими 
сновидіннями» [286, 46].

Досить цікаву деталь відпрацьовує О. Гмелін, аналізуючи 
точку зору Рауля Хаусманна (1886–1971) — відомого німецького 
дадаїста, який виступав засновником берлінського «Клубу Дада» 
(1918) та співавтором низки дадаїстських маніфестів, а у своїх 
теоретичних роботах намагався поглибити уявлення сучасників 
про зв’язок «дадаїзм — сюрреалізм». 

Р. Хаусманн, як і переважна більшість сюрреалістів, уважає 
психоаналіз тим підґрунтям, яке стимулювало розвиток сюрреа- 
лістичного мистецтва і надало йому творчого, «авторського» ха-
рактеру. Одночасно Р. Хаусманн дещо специфічно розумів і ін-
терпретував психоаналіз. Будучи переконаним, що можна здій-
снити «психоаналіз предмета», він, зокрема, зазначав: «Предмет 
не мертвий. Кожна річ представляє собою щось інше, ніж позбав-
лену життя купу так званого мертвого матеріалу. Речі повинно 
бути властиве «явище життя» [286, 17]. Для того, щоб перекона- 
тися в реальності «психоаналізу предмета», Хаусманн закликав 
здійснити кілька процедур: 1) певна річ чи предмет повинні по- 
збутися «доцільно-прагматичного використання»; 2) завдяки сво-
їй структурній спрямованості у чотирьохмірному просторі пред- 
мет набуває власний рух; 3) предмети можуть мати душу, певну 
«ступінь психізму» і демонструвати чуттєву реакцію переваги чи 
антипатії. 

Як і більшість теоретичних заяв сюрреалістів, «процедури» 
Р. Хаусманна на перший погляд нагадують сумбур, мішанину 
відомих понять з повним безглуздям. Але це тільки перше вра-
ження, адже по суті теоретик пропонує по-новому подивитися 
на об’єкт, відштовхуючись від якого починає формуватися май-
бутній художній твір. Поняття «формуватися» здається нам най-
більш доцільним щодо сюрреалістів, адже в кожній їхній робо- 
ті — незалежно від виду мистецтва — спочатку відпрацьовував-
ся цілком реалістичний шар, а вже потім «широко відкривалися 
двері фантазії» (А. Бретон).

Розглядаючи сюрреалізм в контексті існуючих підходів, ана- 
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лізуючи суперечливі місця в теоретичних розробках різних ав-
торів, необхідно звернути увагу і на наступне: існує яскраво ви-
ражена специфіка щодо філософсько-естетичного та мистецтво- 
знавчого підходів. Причому кожна конкретна робота настільки 
наочно це демонструє, що уважний читач безпомилково визна-
чить професійну приналежність автора. Роботи філософсько-
естетичної орієнтації, як правило, насичені іменами А. Бергсона, 
С. К’єркегора, Ф. Ніцше, З. Фрейда та їхніх наступників. Мисте-
цтвознавчі роботи (кількісно вони, на жаль, програють першим) 
намагаються виявити корені сюрреалізму (І. Босх, П. Брейгель, 
Ф. Гойя) та систематизувати виражальні художньо-стильові за-
соби цього напрямку. У такому контексті ще раз відзначимо пра-
цю Л. Андреєва — потужну літературознавчу розвідку історії та 
теорії сюрреалістичної поезії, драматургії і, частково, прози, та 
дослідження 60–70-х років А. Анікста, Г. Бояджієва, А. Міхеєвої, 
які надавали досить ґрунтовне уявлення про специфіку сюрреа- 
лістичного театру. Щодо українських дослідників, то сюрреа-
лізм як побіжна тема в контексті інших більш широких проблем 
представлена в роботах М. Дремлюги, Д. Затонського, Л. Лев-
чук, В. Личковаха, О. Петрової та ін. Але цього, безперечно, не-
достатньо, адже особливо в мистецтвознавчому аспекті залиша-
ється чимало «білих плям», що потребують «заповнення» вже в 
умовах розвитку української гуманістики ХХІ століття. 
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Складна і суперечлива історія західноєвропейського мистец- 
тва першої половини ХХ століття позначена такими яскравими 
постатями та мистецькими відкриттями, яким судилося не тіль-
ки мати самоцінне значення, а й активно впливати на подаль-
ший художній рух. До таких постатей, на нашу думку, можна 
віднести Луїса Бунюеля та Сальвадора Далі — двох видатних 
діячів європейської, зокрема іспанської культури, — у спільному 
творчому доробку яких фільми «Андалузький пес» та «Золотий 
вік» — це фактично перші зразки сюрреалістичного кінемато-
графа. 

Завдання даного підрозділу, з одного боку, проаналізувати 
художньо-виражальні засоби, які використовували представни- 
ки сюрреалізму, намагаючись включити у контекст цього напрям- 
ку кінематограф, який у 20–30-ті роки минулого століття робив 
свої перші кроки. З іншого, спираючись на теоретико-дослід- 
ницький потенціал біографічного методу, показати специфіку 
використання засад сюрреалізму, в першу чергу Л. Бунюелем, у 
кінотворах, які не можна однозначно віднести до сюрреалістич- 
ного мистецтва. У цьому контексті ми наголошуємо саме на твор- 
чості Л. Бунюеля, оскільки С. Далі, хоча і співпрацював з А. Хіч-
коком як художник-постановник, сценаристом після фільмів «Ан-
далузький пес» та «Золотий вік» уже більше не був. Є ще одне, 
на наш погляд, важливе завдання, яке актуалізує зазначену 
проблему, — це аналіз художньо-виражальних засобів сюрреа- 
лістичного мистецтва в контексті сучасних кінематографічних 
технологій.

Необхідно ще раз підкреслити, що становлення сюрреалізму, 
виявлення його специфіки в різних видах мистецтва досліджені 
не досить детально і глибоко. Проте останнім часом є можливість 
повноцінно опанувати низку робіт західноєвропейських мистец- 
твознавців, як-от: Г. Арпа, Г. Балля, О. Гмеліна, Р. Дешарне, 
Р. Леслі, М. Надо і К. Шумана. Не згадуючи вже напрацьова- 
ний — історія сюрреалізму — матеріал, зосередимо увагу пере-

3.2. Л. БУНЮЕЛЬ — С. ДАЛІ:  
НАСЛІДКИ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
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довсім на принципі конкретизації, по-перше, етапів його розвит- 
ку, наголосивши на 20–30-х роках, а по-друге, на виді мистецтва —  
кінематограф — і, по-третє, на фільмі «Андалузький пес».

Картина Л. Бунюеля і С. Далі «Андалузький пес» побачила 
світ у 1928 році, фактично у перше десятиліття існування сюрреа- 
лізму. Фільм було знято іспанцями, хоча у ті роки сюрреалізм 
насамперед асоціювався з експериментами французького ново-
го мистецтва. Варто також звернути увагу, що автори стрічки —  
сьогодні всесвітньо визнані митці — у 1928 році були майже не 
відомі.

У книжці спогадів «Мій останній подих» Луїс Бунюель (1900–
1983) виокремлює 1917 рік, коли він — провінційний юнак —  
приїздить до Мадрида навчатися у «Студентській резиденції».  
Саме тут майбутній кінорежисер знайомиться з Ортега-і-Гас- 
сетом, Мігелем Унамуно, Антоніо Мачадосом, Морено Вільєй — 
яскравими представниками іспанської культури, які значною 
мірою спонукали молодого Бунюеля до вивчення літератури,  
філософії і врешті-решт до знайомства з молодим видом мистец- 
тва — кінематографом. Після 1917 року до кола його найближчих  
друзів входять Гарсіа Лорка і Сальвадор Далі.

Протягом 1917–1928 років Л. Бунюель набуває перших нави-
чок кінематографічної професії. Мешкаючи переважну частину 
життя у Парижі, він знімається в маленьких епізодах, працює 
асистентом у відомого кінорежисера Жана Епштейна, який уже 
в ті часи зняв такі популярні фільми, як «Мопра» (1926) та «Па-
діння дома Ешерів» (1928). У ці роки Л. Бунюель намагається 
опанувати художньо-стилістичну орієнтацію відомих тогочасних 
режисерів, операторів, акторів. Адже свою творчу діяльність мо-
лодий іспанець починав тоді, коли принаймні у французькому 
кінематографі вже визначилися як провідні такі митці: Жан Еп-
штейн, Жак Фейдер, Альбер Дюверже, Абель Ганс та ін. Л. Бу-
нюель не лише намагається активно вкорінитися в середовище 
кінематографічної еліти, але й поступово «входить» у позакіне-
матографічне художнє життя Парижа, зокрема зближується з 
сюрреалістами.

Важливо відзначити, що у 1920–1925 роках, тобто в період 
зародження сюрреалізму в поезії та живопису, цей мистецький 
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напрямок викликав неоднозначну оцінку кінематографістів. 
Так, Л. Бунюель згадував у цьому зв’язку слова Ж. Епштейна: 
«Дорогою до Парижа він (Ж. Епштейн — Т. К.) дав мені кілька 
порад: «Будьте обережні. Я відчуваю у Вас завдатки сюрреаліс-
тів. Бережіться цих людей» [45, 118]. Проте цими порадами май-
бутній режисер не скористався, оскільки інтерес до сюрреалізму 
вже мав для Л. Бунюеля ознаки вироблення власного світостав-
лення.

Не байдужим до сюрреалізму виявився і молодий Сальвадор 
Далі, хоча його перші мистецькі спроби (живопис, поезія) були 
далекими від сюрреалістичних художньо-виражальних орієнти-
рів. Л. Бунюель підкреслює, що між 1925–1929 роками він досить 
часто приїжджає до Іспанії і його спілкування з С. Далі знаходить 
дещо несподівану площину взаємного інтересу, а саме: проблему 
сновидінь. Обох митців надзвичайно цікавить явище сну і поро-
джені ним сновидіння, що мають специфічну логіку викладу тих 
чи інших подій, а іноді, навпаки, вражають алогічністю вчинків 
конкретних людей. Сновидіння — і на це, зокрема, Л. Бунюель 
звертає особливу увагу — існують у специфічному часовому про-
сторі, де відсутня залежність між минулим, сучасним і майбут-
нім. Крім того, сновидіння здатні підкреслити певні деталі, які 
у стані «не-спання» не привертають увагу людини. Л. Бунюель у 
досить своєрідній формі висловлює своє захоплення сновидіння-
ми: «Якби мені сказали: «Тобі залишається жити двадцять років. 
Чим би ти заповнив двадцять чотири години кожного дня життя, 
який тобі пощастить прожити?», я би відповів: «Дайте мені дві 
години активного життя і двадцять дві години для снів — при 
умові, що я зможу їх потім згадати», — адже сон існує лише зав- 
дяки пам’яті, яка його пестить» [45, 120].

У книжці «Мій останній подих» Л. Бунюель чимало сторінок 
присвячує розповіді про сновидіння, про їх можливе тлумачення 
та визнає потужну роль символіки окремих сновидінь у власній 
творчості, зокрема у створенні фільму «Андалузький пес». І ще 
Л. Бунюель підкреслює один важливий момент: «Саме шалена 
любов до снів, задоволення, яке вони породжують без будь-якої 
спроби їх осмислити, і пояснює моє зближення з сюрреалістами» 
[45, 120]. Отже, не- зважаючи на застереження Ж. Епштейна, 
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режисер зближується з сюрреалістами саме на ґрунті визнання 
ролі сновидінь як у житті пересічної людини, так і в творчості 
митця.

Сновидіннями, як вже зазначалося, цікавився і С. Далі. Саме 
завдяки тяжінню до сновидінь і виник задум «Андалузького пса»:  
«Цей фільм народився внаслідок зустрічі двох снів» [45, 129]. 
Щодо сну Л. Бунюеля, то його пам’ять зберегла повністю. В сно-
видінні режисер бачив такі важливі багатозначні символи: 1) мі-
сяць, навпіл розтятий хмарою; 2) бритва, що розрізає око.

В своєму сновидінні С. Далі побачив руку, суцільно вкриту му- 
рахами. Як згадує Бунюєль, саме Далі запропонував покласти 
ці сновидіння в основу фільму. За кілька днів сценарій ними 
було написано, а за два тижні в Парижі на студії «Бійанкур» 
картина, яку Бунюель назвав «зовсім незвичною, шокуючою», 
була знята.

Трохи випереджуючи Бунюеля і Далі, над сюрреалістичним 
фільмом «Мушлі і священик» (1928) працювала і Жермен Дю-
лак, яка була вже досить відомою сценаристкою і кінорежисе-
ром, автором стрічок «Іспанське свято» (1919), «Смерть сонця» 
(1921) та «Усміхнена мадам Біде» (1922). 

Сценарій картини «Мушлі і священик» написав Антонен Ар- 
то (1896–1948) — актор, письменник, драматург, автор концеп-
ції «театру жорсткості», який наприкінці 20-х років вже активно 
співпрацював з сюрреалістами. Фільм Ж. Дюлак — його прем’єра 
відбулася раніше першого показу «Андалузького пса» — фран-
цузькі сюрреалісти не сприйняли. Отже, «тло» для демонстрації 
картини Л. Бунюеля і С. Далі навряд чи можна назвати вдалим. 
Проте її прем’єра пройшла з великим успіхом, що був особливо 
помітним, адже напередодні показу фільму відбулося знайомство 
Л. Бунюеля з Максом Ернстом, Андре Бретоном, Полем Елюа-
ром, Тристаном Тцарою, Івом Тангі та ін. — митцями, з якими 
вже асоціювалися сюрреалістичні пошуки. Важливо наголоси-
ти, що Л. Бунюель і С. Далі завжди підкреслювали своє тяжіння 
до перетворення світу, до скасування традиційних суспільних 
канонів. Водночас, як зауважував Л. Бунюель, більшість сюр-
реалістів належало до забезпечених родин і складалася дещо 
парадоксальна ситуація: «Буржуа бунтували проти буржуазії.  
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У тому числі і я. У мене до цього додавався якийсь інстинкт за-
перечення, руйнування, який я завжди відчував у собі в більшій 
мірі, ніж тяжіння до створення» [45, 133].

На наше глибоке переконання, ці своєрідні настанови 
обов’язково необхідно враховувати в процесі інтерпретації та 
оцінки «Андалузького пса», соціально зорієнтованого фільму, в 
якому соціальна функція мистецтва по суті вперше втілювалася 
сюрреалістичними художньо-виражальними засобами. Для періо- 
ду становлення сюрреалізму було принципово важливим довес-
ти, що соціальність не є привілеєм лише реалістичного методу. 

У період, який ми аналізуємо, сюрреалісти намагаються узго- 
дити теоретичні концепції нового мистецтва з можливістю їх вті-
лення в конкретні твори. Протягом 20–30-х років — це досить чіт-
ко фіксує Л. Бунюель — відчуття вичерпаності художніх тради-
цій ХІХ століття було властиве більшості молодих митців, проте 
розуміння того, яким повинне бути нове мистецтво, ще остаточно 
не склалося. Саме цю ситуацію і відтворює Л. Бунюель: «Сюрреа-
лізм був передусім своєрідним імпульсом, покликом, який почули 
у США, Німеччині, Іспанії, Югославії усі ті, хто вже користував-
ся інстинктивною і ірраціональною формою вираження. До речі, 
люди ці не були знайомі один з одним». І далі: «Поеми, які я над-
рукував в Іспанії, перш ніж почув про сюрреалізм, — свідчення 
цього поклику, який і привів усіх нас до Парижа» [45, 131].

Як зазначає Л. Бунюель, сновидіння, яке було поштовхом до 
створення «Андалузького пса», у подальшому привело до викорис-
тання «автоматичного запису» — досить поширеного художнього 
прийому у сюрреалізмі, який вони з Далі у 1928 році застосову-
вали незалежно від сюрреалістичної теорії. До таких важливих 
компонентів сюрреалізму, як сновидіння, «автоматичний запис», 
руйнування часових закономірностей, Л. Бунюель і С. Далі до-
дають також фантазію, елементи якої, по-перше, присутні прак-
тично у кожному сновидінні, а по-друге, як відомо, є специфічною 
вимогою до сюрреалістичного твору. Можна із упевненістю ствер-
джувати, що найбільшого успіху в сюрреалізмі досягли саме ті 
митці, творчі здібності яких дозволяли «розкріпачення» фантазії. 
При цьому найбільш цінувалися ті з них, які володіли здатністю 
формувати її «шокуючи зразки». На нашу думку, в даному кон-
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тексті доцільно вжити саме поняття «формувати», а не «створю-
вати», оскільки в сюрреалістичному мистецтві багато що «форму-
валося» свідомо. Наприклад, символи позасвідомого чи сновидінь 
обов’язково обрамовуються цілком реалістичними деталями. Таке 
співіснування «нереальне — реальне» робить доречним розгляд 
сюрреалістичних творів у взаємодії «створене — сформоване».

У 1930 році Л. Бунюель знімає «Золотий вік», сценарій якого 
він знову пише разом із С. Далі. Ця сюрреалістична картина та- 
кож мала значний успіх, який для авторів стрічки був надзви-
чайно важливим, адже до 1930 року вже було знято ряд фільмів 
сюрреалістичної спрямованості. Зокрема, у зазначений період 
увагу як критиків, так і глядачів привертають кіноексперимен-
ти Альберто Кавальканті (1897–1982).

Італієць за походженням А. Кавальканті народився в Брази- 
лії, освіту отримав у Женевському університеті, в середині 
20-х років приєднався до французького «авангарду» — від фр. 
avantgarde (передовий загін) — теоретико-творчого об’єднання, 
представники якого працювали над поглибленням формальних 
засобів кіновиразності та розробляли специфічну кіномову, що 
підкреслювала самобутність кіно як виду мистецтва. Саме пред-
ставники «авангарду» намагалися створити кінематографічну 
модель дадаїзму, абстракціонізму та сюрреалізму. Захоплення 
А. Кавальканті сюрреалізмом позначилося, зокрема, на його 
фільмі «Потяг без очей» (1926), а у 1934 році режисер знімає екс-
периментальну, «чисто» сюрреалістичну стрічку «Петт і Потт», 
намагаючись довести перспективність співпраці кінематографа 
з сюрреалізмом.

Важливо підкреслити, що більшість спроб «закріпити» цей 
напрямок у кіно відбувалися із залученням до співтворчості 
над фільмами представників суміжних видів мистецтва. Так, до 
створення сюрреалістичних фільмів були причетні живописці 
Ф. Пікабіа і М. Дюшан, фотограф М. Рей та ін.

Аналізуючи досить значну мемуарну літературу щодо станов- 
лення сюрреалістичного кінематографа, стає зрозумілим, на-
скільки зацікавлено сюрреалісти першого покоління поставили-
ся до кіномистецтва. Ця зацікавленість, безперечно, мала твор-
чий характер, але водночас сюрреалісти досить добре уявляли 
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собі пропагандистські можливості кінематографа — потужного 
засобу поширення ідей сюрреалізму. Саме це, на нашу думку, 
пояснює той факт, що сюрреалісти намагалися так чи інакше —  
як актори, режисери, сценаристи чи консультанти — бути за-
лученими в сюрреалістичних фільмах і фактом власної чи опо-
середкованої присутності на екрані засвідчити свою приналеж-
ність до сюрреалістичного руху. 

У цьому аспекті надзвичайно показовою є участь у картині 
Ж. Ренуара «Селянська партія» Жоржа Батая (1897–1962) — ві-
домого французького філософа, який певний час очолював одну 
з гілок «сюрреалістичного утворення», а саме: «Соціальну кри-
тику». Протягом останніх десятиліть українські науковці Є. Бу-
цикіна, Н. Жукова, О. Оніщенко проінтерпретували окремі ідеї 
Ж. Батая, особливу увагу звернувши на концепцію «внутрішньо-
го досвіду», яку обґрунтував філософ, увівши в ужиток низку так 
званих нових творчих станів митця, зокрема, «гру», «безформ-
ність», «дарування», «жах», що подекуди активно використову-
валися сюрреалістами. 

Пізніше Ж. Батай напише автобіографічне есе «Сюрреалізм 
день у день» (1950–1951), на сторінках якого спробує остаточно ви-
значитися щодо сюрреалізму і «продовжує спроби порозумітися» з 
представниками цього мистецтва» [220, 342]. І все ж таки, незва-
жаючи на свій досить високий статус філософа і теоретика мистец- 
тва, Ж. Батаю було важливим «відзначитися» в кінематографі. 
Цього ж прагнули  Л. Арагон, А. Бретон, С. Далі і Ф. Супо.

Варто визнати, що безпосередні експерименти на теренах ство- 
рення європейських сюрреалістичних фільмів поступово припи- 
нилися, хоча присутність елементів естетико-художньої вираз-
ності, властивої сюрреалізму, простежується в творчості багатьох 
кіномитців, а Л. Бунюель у більшості своїх стрічок віддає пере-
вагу саме сюрреалістичним засобам створення нової — кінема-
тографічної — реальності та специфічної кіномови.

Аналіз історії втілення сюрреалізму в кіно набуває особливо-
го значення в сучасних умовах, перш за все в контексті проблем 
постмодернізму, що сьогодні має досить потужне теоретичне об-
ґрунтування не лише в працях західноєвропейських дослідни-
ків, а й цілком зрозуміло, постійно привертає увагу російських і 
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українських філософів, естетиків і мистецтвознавців. Не претен- 
дуючи на вичерпний перелік, все ж наголосимо на іменах Б. Грей-
са, А. Зоріна, І. Ільїна, В. Куріцина, Н. Маньковської, А. Яки- 
мович (Росія), Ю. Азарової, Т. Гуменюк, Н. Левченко, В. Личко- 
ваха, В. Лук’янця, О. Соболь (Україна), в роботах яких фено-
мен постмодернізму досліджений ґрунтовно і неупереджено. 
Водночас не можна не враховувати, що так званий «постмодер-
ністський експеримент» має і своїх критиків, які переконані, що 
мистецтво постмодернізму — це перш за все повна чи часткова 
втрата професіоналізму (Р. Гальцева, В. Малухін). Зрештою, не-
залежно від оцінок фахівців, від дискусій щодо однозначності 
термінів або їх співвіднесеності з класичними традиціями, пост- 
модернізм існує, вирізняється у багатьох видах мистецтва, скла- 
даючи досить помітний шар сучасної української культури.

Звернення до постмодернізму є, на наш погляд, необхідним і 
для того, щоб обґрунтувати тезу про вплив сюрреалізму взагалі і 
сюрреалістичного кінематографа зокрема, по-перше, на постмо-
дернізм як такий, а по-друге, на творчі експерименти сучасних 
кіномитців, які використовують у процесі створення конкретних 
кінотворів можливості найновіших технологій. На зв’язок пост- 
модернізму із рівнем розвитку техніки звертає увагу, зокрема,      
Н. Маньковська, яка слушно зауважує: «Постмодернізм багато 
чим зобов’язаний своїм виникненням розвитку найновіших тех-
нічних засобів масових комунікацій — телебаченню, відеотехні-
ці, інформатиці, комп’ютерній техніці. Виникнувши передусім 
як культура візуальна, постмодернізм в архітектурі, живописі, 
кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, а на мо-
делюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реа- 
льністю — відеокліпами, комп’ютерними іграми, діснеєвськими 
атракціонами» [157, 11].

На нашу думку, сучасний стан постмодернізму і постмодер-
ністського мистецтва досить своєрідний. Власне, часовий період 
їх розвитку зовсім незначний, але вже сьогодні очевидна необ-
хідність певних корегувань на рівні формулювання їх, перш за 
все термінологічних позначень. Саме тому дослідники значну 
увагу приділяють розгляду шляхів виходу із «постмодерніст-
ського простору». Так, Н. Маньковська, крім поняття «постмо-
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дернізм», оперує ще й поняттям «пост-постмодернізм», в аналіз 
якого активно залучене сучасне кіномистецтво і зміст якого на-
гадує висновки до теоретичної роботи. Як наголошує науковець, 
«… пост-постмодернізм, на відміну від модернізму й постмодер-
нізму, висуває деякі нові некласичні естетичні та художні кано-
ни, а не ті або інші загальні підходи до естетичного; він намага-
ється створити нове художнє середовище (віртуальну реальність) 
і спосіб відношення з нею (інтерактивність)» [157, 13].

Зазначимо, що позиція Н. Маньковської чи не найширша щодо 
оцінки руху постмодернізму. Більш типовою є точка зору А. Яки- 
мовича, а саме: створення певного замкненого простору «аван- 
гард — постмодернізм». У контексті існуючих дослідницьких мо-
делей постмодернізму об’єктом теоретичного аналізу може бути 
і сюрреалізм, який виник пізніше, ніж інші напрямки європей-
ського авангарду, але в арсеналі художньо-виражальних засобів 
мав те, що в умовах порубіжжя ХХ–ХХІ століть активно викорис-
товується постмодерністами. Так, аналіз постмодерністського 
мистецтва показує, наскільки активно ним експлуатується чин-
ник часу. Безперечно, час — це традиційна константа мистецтва, 
але показово і те, що саме сюрреалізм виокремив час не лише в 
мистецтвознавчому його розумінні, а й як самостійний образ. Не 
випадково, що французькі постмодерністи (Ж. Дельоз) оперують 
поняттям «образ — час», тобто поняттям, яким позначені експе-
рименти представників «метафізичного живопису» — передтечі 
сюрреалізму — і, власне, творів сюрреалістів. Саме під впливом 
«годинникового культу» в творчості С. Далі, годинник стає само-
достатнім образом у «Суничній галявині» І. Бергмана та поштов-
хом для руйнування межі «реальність — нереальність», зокрема 
у фільмах К. Тарантіно.

Доречним, на наш погляд, у контексті постмодернізму роз-
глянути сюрреалістичну модель гри. Відомо, що ігровий момент 
у мистецтві не лише цікавив сюрреалістів, але й досить широко 
використовувався в сюрреалістичній поезії та драматургії. Пост- 
модернізм доводить гру до абсурду, і гра із засобу активізації 
взаєморозуміння митця і глядача перетворюється на руйнівни-
ка мистецького твору. Цю неоднозначність гри, зокрема в пост- 
модерністському кінематографі, визначила Н. Маньковська на 
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прикладі розгляду скандальних фільмів російських кінорежи-
серів братів Алейнікових: «Так, власне «паралельне кіно» брати 
І. та Г. Алейнікови визначили як лжеконцептуалізм — не ідеї, 
не гра в ідеї, а гра у гру» [157, 304]. 

Натомість при всій експериментальності творів сюрреалістів 
використання ними часу чи гри обумовлювалося переконанням,  
що хоча б частина мистецької аудиторії буде здатна збагнути 
творчі пошуки митця. У постмодернізмі сюрреалістична орієнта- 
ція розмивається, а у витворах віртуальної реальності, за влуч-
ним виразом українського культуролога Ю. Мєлкова, «будь-яка 
«втеча» до іншої реальності врешті-решт супроводжується пере-
міною імені, переідентифікацією». І далі: «Людина, якщо вона 
відвідує віртуальне суспільство, йде у монастир, або навіть втра-
чає глузд — обов’язково приймає нове ім’я. Нове ім’я означає 
нову роль, нову парадигму поведінки — нову віртуальну особис-
тість, і, як правило, особистість — «чисту дошку»: життя розпочи-
нається заново!» [162, 149]. Зазначимо, що Ю. Мєлков не вважає 
переідентифікацію чимось небезпечним. На його думку, вона є 
«не втратою індивідуальності, а її пошуком, намаганням люди-
ни реалізувати свою творчу особистість» [162, 149].

Необхідно підкреслити, що така тенденція була закладена 
саме сюрреалістами. Чи не у кожному році, з 1952 по 1963, а саме 
цьому періоду присвячений матеріал «Щоденника одного генія» 
С. Далі, можна чітко простежити намагання «реалізувати свої 
творчі потреби відносно власної особистості». Такі ж намагання 
відкривають нам мемуарні самоаналізи Л. Арагона, Ж. Батая, 
П. Елюара. Поштовх до «віртуальних відкриттів» можна знайти 
саме у специфіці сюрреалістичного світобачення з тією перева-
гою останнього, що воно дійсно реалізувало себе в конкретних 
художніх творах, а не втрачало власного «Я», не замінювало його  
«сурогатним віртуально-мереживим Еgо» [162, 149], як це дозво-
ляють сучасні технології.

З найсучаснішими мистецькими експериментами сюрреалізм 
пов’язаний і у жанровому аспекті. Зокрема, на нашу думку, треба 
не лише звернути увагу на роль фантазії в сюрреалізмі (це зроб- 
лено нами при аналізі процесу створення фільму «Андалузький 
пес» — Т. К.), а й розглянути зв’язок «фантазія — фентезі».
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Як відомо, поняттям «фентезі» в сучасній літературі і кінемато-
графі позначається специфічний жанр, формально пов’язаний з 
тими творами, що побудовані на експлуатації можливостей фан- 
тазії, але наголошують на еклектиці реального і містичного, сві-
домого і позасвідомого та, так би мовити, раціоналізують, «ореа- 
льнюють» міф, казку, притчу чи легенду.

Предметом дискусії, на наш погляд, може бути позиція Ю. Мєл- 
кова, який зазначає: «Незважаючи на велику різноманітність у 
тематиці як комп’ютерних, так і некомп’ютерних рольових ігор, 
виявляється, що переважна більшість із них побудована на осно-
ві сюжету або «фентезі» (мотиви літературних творів Толкіна та 
багатьох інших авторів), або ж більш традиційного жанру науко-
вої фантастики» [162, 157].

З чим важко погодитися у запропонованому висловлюванні? 
По-перше, це спроба ототожнити поняття «сюжет» і «фентезі». На 
нашу думку, «фентезі» включає в себе і сюжет, і образ, і форму 
твору, адже є специфічним засобом відтворення межі «існуюче–
неіснуюче». Показовим у цьому плані є визнаний серед літерату-
ри такого плану фентезійний цикл Роджера Желязни «Хроніка 
Ембера» [96], події якого розгортаються в «існуючому» світі «Тіні» 
(цілком реальному світі Європи, Шотландії, Ірландії ХХ століт-
тя) та у «неіснуючих» світах: країна Бурштина, міста Ратн-Я та 
Авалон. На зіставленні різних світів розгортається доля дев’яти 
бурштинових принців, які спілкуються телепатично, не маючи 
часових обмежень щодо власної присутності у конкретних істо-
ричних подіях. Саме тому на сторінках багатотомних «Хронік Ем- 
бера» присутні не лише міфологічно-фольклорні постаті старо-
давніх кельтів, а й Єлизавети І, У. Шекспіра, З. Фрейда, фаши- 
стських злочинців Другої світової війни, а також емблеми аме-
риканських нафтобудівних компаній і багато чого іншого.

Саме як співіснування різних культурних площин написані і 
твори Дж. Р. Толкіна, до яких звертається Ю. Мєлков. Хоча, на 
наш погляд, у контексті аналізу зазначених проблем більш про-
дуктивним було б звернутися до екранізації роману «Володар  
Кілець» режисером Пітером Джаксоном, адже літературна «фен-
тезійність» знайшла в цій екранізації виразну кінематографіч-
ну модифікацію. По-друге, варто «розводити» по різних рівнях 
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«фентезі» та «наукову фантастику», а не розглядати їх як новий 
(«фентезі») та традиційний («наукова фантастика») жанри, що, 
власне, і робить Ю. Мєлков. «Фентезі» не тільки не має ніяко-
го відношення до науки і техніки, але й уникає їх. Саме це і є 
одним із чинників самостійності, самодостатності і самоцінності 
«фентезі». Цю нашу тезу блискуче підтверджує успіх як масш-
табного роману-фентезі відомого американського письменника 
Джорджа Р. Р. Мартіна «Пісня Льоду та Вогню», перша частина 
якого вийшла друком у 1996 році, так і загалом удала екраніза-
ція більшості частин означеного твору під назвою «Гра престо-
лів», розпочата від 2011 року. 

За своєю художньо-виражальною специфікою жанр «фентезі» 
став ознакою мистецтва кінця ХХ — початку ХХІ століття і може 
сприйматися як творче поглиблення, переосмислення, модифіка- 
ція тих експериментів, які мали місце в сюрреалізмі 20–30-х ро-
ків минулого століття. Складність аргументації сюрреалізму як 
підґрунтя «фентезі» полягає у тому, що найбільш виразно сюрреа- 
лістичні художні засоби виявилися в перші десятиліття свого іс-
нування в живописі та поезії, а кінематограф і прозова літерату-
ра у цей час залишалися на узбіччі сюрреалізму. У 50–70-ті роки 
яскраво заявляє про себе сюрреалістична драматургія С. Беккета 
та Е. Іонеско. Водночас у другій половині ХХ століття починається 
введення нових термінів — «мистецтво абсурду», «потік свідомо- 
сті», «психоаналітичне мистецтво», «психоделізм» та ін., які позна-
чали різні процеси в європейському мистецькому житті, більшість 
з яких у тій чи іншій мірі зобов’язані своєю появою саме сюрреаліз-
му. Пізніше термін «постмодернізм» по суті перекрив ті мистецькі 
прояви, що мали ознаки сюрреалізму. Це, зокрема, кінотвори Де-
віда Лінча: «Синій оксамит», «Твін Пікс» і «Малхолланд-Драйв».

Отже, відштовхуючись від перших сюрреалістичних фільмів, 
на нашу думку, доцільно простежити вплив сюрреалізму на су-
часний кінематограф, на конкретні його жанри, на творчий по-
шук митців — сучасників нового століття. Це дасть можливість 
значно аргументовніше відтворити логіку розвитку мистецтва 
минулого століття і роль кінематографа у формуванні європей-
ського культурного простору.
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3.3. КІНОСВІТ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Сюрреалізм, як це було показано у попередніх підрозділах, 
явище складне не лише в художньому, а й у організаційно-струк- 
турному аспекті. Суперечливий процес становлення цього на-
прямку певним чином трансформувався у суперечливість твор-
чості й життєвої поведінки тих персоналій, які були залучені у 
ньому. Намагання охопити «все мистецтво» призводило до стро-
катості, випадковості, подекуди очевидної неаргументованості 
починань, що афішували сюрреалісти. У цьому розмаїтті надзви-
чайно важливо чітко виокремити ті показові явища, які, власне, 
і зумовили художні досягнення сюрреалістичного напрямку.

Одна із специфічних ознак кінознавства полягає в тому, що, 
розглядаючи кінопроцес у тій чи іншій країні, обов’язково вио- 
кремлюються конкретні постаті, які, на думку дослідників, за-
безпечили як успіх фільму, так і зумовили його невдачу. Саме 
завдяки персоналізованому підходу поступово визначаються ті 
особистості, які зіграли помітну роль у формуванні певної кіно-
тенденції. Зрозуміло, що  рух кожного виду мистецтва може бути 
персоналізованим, але для кінематографа, що належить до ко-
лективного типу творчості, цей процес має особливе значення. 
Наголошуючи на визначальній ролі для конкретного фільму 
сценариста, режисера, оператора чи актора, історик кіно, тим не 
менш, прагне виокремити постать лідера, волею якого, так би 
мовити, спрямовувалася робота всього колектива. Саме у кон-
тексті зазначеного і буде розглянуто кіносвіт відомого іспансько-
го живописця Сальвадора Далі (1904–1989).

Література, в якій так чи інакше фігурує прізвище С. Далі, 
надзвичайно об’ємна. Проте вона і досить однобічна, адже, як пра- 
вило, концентрує особливу увагу на своєрідності входження С. Да- 
лі в сюрреалістичний рух, виявляє його місце і значення для 
сюрреалізму та специфіку власної моделі митця на теренах цьо-
го художнього напрямку. Отже, поза увагою дослідників зали-
шилося чимало інших аспектів його творчих інтересів, а саме: 
поетичні експерименти, співпраця з відомими хореографами, 
зацікавленість художньо-виражальними можливостями кінема-
тографа тощо. Крім широко відомих фактів співтворчості С. Далі 
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з Л. Бунюелем та А. Хічкоком, концептуальні підходи Далі до 
«кінематографічних секретів» (вислів С. Далі — Т. К.) насправ-
ді залишилися поза увагою фахівців. Ми ж намагаємося рекон-
струювати кінематографічні інтереси митця і показати С. Далі 
більш об’ємно, ніж це дозволяє традиційний підхід, замкнений 
на проблемі «Далі-живописець». 

Водночас підкреслимо, що, незалежно від того, з яких позицій 
чи у якій культурній площині аналізується спадщина С. Далі, усі  
дослідники підкреслюють його егоцентричність, неординарність 
та зараховують до найепатажніших, найекстравагантніших і 
найпарадоксальніших митців ХХ століття. Власне, такі епітети 
були стимульовані самим С. Далі, який у декількох варіантах 
своєї автобіографії — «Таємне життя Сальвадора Далі», «Щоден-
ник одного генія», «Публічне життя Сальвадора Далі» — так по-
єднав міфи і реальність, що унеможливив чи принаймні утруд-
нив відтворення свого образу — адекватного оригіналу. 

 Зрештою, незважаючи на певні складнощі щодо «проникнен-
ня» у таємниці С. Далі, певні пріоритети митця тим не менше 
простежуються досить виразно. Це, зокрема, стосується кінема-
тографа — колективного різновиду творчості. Зазначений факт 
по суті суперечив світоставленню Далі, якому властива зосеред-
женість на індивідуальному «Я». Процес кінотворчості, як відо-
мо, вимагає замінити «я» на «ми», і наслідки такої заміни вияви-
лися неоднозначними. 

Проаналізуємо деякі етапи «кіношляху» С. Далі. Так, у 1927 
році, тобто за рік до виходу на екрани картини «Андалузький пес», 
С. Далі спробував визначити для себе можливості кінематографа, 
порівнюючи їх передусім із живописом, яким у цей період він за-
ймається професійно. Митець категорично заявляє: «Кіно і живо-
пис абсолютно відмінні» [75, 101]. Зрештою така категоричність 
дещо розмивається, коли С. Далі звертається до з’ясування мож-
ливостей фотографії як передвісника кінематографа чи критикує 
Ф. Ланга за перетворення фільму на історичний живопис: «Фріц 
Ланг влаштовує на екрані грандіозну виставу: архітектори, інже-
нери, ефектний перетин променів прожекторів, дантівський роз-
мах постановки, величезні декорації, натовп збуджених людей, 
спалахи машини …з усією найгіршою театральністю історичного 
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живопису» [75, 99]. Такій різкій критиці С. Далі піддав фільми 
Ф.Ланга «Індійська гробниця» (1921) і «Нібелунги» (1924).

У контексті заперечення орієнтирів творчості цього режисера 
С. Далі визначає поняття «грандіозність», яке, на його думку,  
містить для мистецтва значно глибший зміст, ніж це можна уяви-
ти на перший погляд. На жаль, не отримала подальшого розви-
тку думка Далі про відносність цього поняття, що визначається 
не формою (розмірами), а змістом. С. Далі підкреслював: «Будь-
те обережними з невинною на перший погляд концепцією гран-
діозності. Мікеланджело зі своїм «Страшним судом» не більш 
великий, ніж Вермеєр Делфтський зі своєю «Мереживницею» 
з Лувра, яку можна накрити долонею. Якщо враховувати роз- 
міри, то «Мереживниця» Вермеєра поруч із «Сикстинською Ма-
донною» також може здатися грандіозною» [75, 99]. Своєрідна 
парадоксальність твердження Далі спрямована на реальну си-
туацію: грандіозність фільму не забезпечується розмірами де-
корацій чи кількістю масовки. «Грандіозність» Далі передбачає 
своєрідність бачення світу та оригінальність його відтворення у 
стрічці. Саме тому на противагу творчим принципам Ф. Ланга 
він висуває фільми М. Рея та Ф. Леже, стверджуючи що створене 
ними — це «кращі спроби художнього кінематографа». 

Ман Рей (1890–1976) — американський художник, фотограф, 
кінорежисер і актор — з 1921 року жив у Парижі, працюючи фо-
тографом. Він був близький до дадаїстів та сюрреалістів і зняв 
як режисер п’ятихвилинний сюрреалістичний фільм «Повер-
нення до розуму» (1923). Пізніше співпрацював з М. Аллегре, 
С. Далі, М. Дюшаном, Ф. Пікабіа, П. Елюаром та іншими митця- 
ми, близькими до сюрреалістів. Історики кіно, як правило, на-
голошують на участі М. Рея (разом із М. Дюшаном — Т. К.) у 
створенні семихвилинного фільму «Анемічне кіно» (1926), який 
був знятий на «роторельєфах» — механічних дисках, що друку-
ють текст за спіральним принципом. 

Зрозуміло, що Далі найбільше приваблюють ті фільми, в яких 
режисер, не скутий жодними вимогами, наприклад, «нездолан-
ним впливом літератури чи «психологічними переживаннями, 
примітивними, однаковими, стандартними», тобто такими, що 
«руйнують сюжет».
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Поруч з поняттям «грандіозність» Далі намагається виокре-
мити поняття «емоція» в його, так би мовити, кінематографіч-
ному прочитанні. Саме тут Далі, який знаходиться в полоні ідеї 
«чистого експерименту», демонструє досить своєрідне розуміння 
кіно. Кепкуючи з «грандіозних сцен та видовищ» Ф. Ланга — но-
сія примітивної фантазії, — Далі вважає, що емоційність кінема- 
тографа полягає у наступному: «…створити єдину емоцію, яка 
лоскоче нерви: наприклад, муха, що прогулюється серед воло-
син на руці, швидка та спокійна, зі своїми лапками, як у маши-
ни…» [75, 101]. 

Треба підкреслити, що ця та інші фантазії, які продукує уява 
Далі, можуть бути породжені однією людиною і знаходяться по- 
за межами творчості колективу, який повинен реалізувати у 
фільмі якусь спільну, загальнозрозумілу ідею. Саме складові 
цієї «загальнозрозумілої ідеї» — сценарій, розробка кожного кон-
кретного епізоду режисером, оператором, актором, чіткі завдан-
ня, які повинні виконувати всі інші учасники творчого процесу 
в кінематографі, — асоціюються у С. Далі з поняттям «художній 
фільм». Він інтерпретує його у глумливому, різко негативному 
тоні як свідчення примітивності, обмеженості мислення. Усім 
«художнім фільмам» притаманні, на думку Далі, «нудота, нудьга,  
втомленість».

Усі свої симпатії Далі віддає «антихудожнім фільмам», що «роз- 
слабляють, заколисують уколами того антиопіуму, яким є гола 
дійсність». «Антихудожній режисер» як автор «антихудожнього 
фільму» не опікується сюжетом чи психологічними переживан-
нями, а «відчуває потребу у несподіваній грі технічного та екс- 
пресивного розмаїття». Показово, що Далі дозволяє «антихудож-
ньому режисеру» ігнорувати мистецтво в його традиційному зна-
ченні і на противагу йому створювати свій власний мистецький 
світ. У кінематографі «антихудожній режисер» повинен бути та-
ким же господарем становища, як живописець біля мольберту. 
Проте, не дивлячись на усі застереження щодо кіно, яке руйнує 
пріоритетність індивідуального начала і примушує здійснювати 
творчий процес функціонування цілого колективу, від злагодже-
ності якого зрештою і залежить успіх фільму, цей вид мистецтва 
приваблює С. Далі. 
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Сьогодні ми маємо можливість порівняти його і Л. Бунюеля 
спогади щодо їхньої спільної роботи над фільмом «Андалузький 
пес». Здавалося б, С. Далі прийняв «правила гри», які висуває кі- 
нотворчість. Але це тільки перше враження. Митець сам дає 
оцінку власним кінематографічним спробам: «У двадцять сім ро- 
ків я зробив з Луїсом Бунюелем два фільми, які увійдуть в істо-
рію: «Андалузький пес» та «Золотий вік». Від того часу Бунюель 
працював один, випустив на екрани ще кілька фільмів, зробив-
ши мені неоціненну послугу: публіка нарешті змогла зрозуміти, 
кому належить в «Андалузькому псі» та «Золотому віці» геніаль-
на частина, а кому — примітивна» [74, 96].

Процитоване висловлювання Далі, зроблене ним у 1954 році, 
досить показове: по-перше, він чітко усвідомлює місце, яке посіда- 
ють названі фільми в історії кіно; по-друге, приписує собі все «ге-
ніальне» у знятих картинах, а по-третє, таврує Бунюеля оцінкою 
«примітивне», хоча із багатьох джерел відомо, що певний час ці 
митці дружили і допомагали один одному в роки свого станов-
лення. Зазначимо, що Л. Бунюель був значно коректнішим щодо 
визначення місця і ролі С. Далі у створенні «Андалузького пса»: 
«Сценарій ми написали вдвох. Я був режисером, продюсером і 
власником фільму. Тепер я в цьому не дуже впевнений, у мене 
таке враження, що кожний має права на цей фільм» [45, 52].

Наступний кінодосвід С. Далі пов’язаний із фільмом А. Хічко-
ка «Зачарований» (1945). Своєрідність ситуації щодо цієї стрічки 
зумовлена тим, що А. Хічкок і автор сценарію Б. Хект належа-
ли до тієї категорії митців, які відверто захоплювалися ідеями 
З. Фрейда. А. Хічкок відзначав, що «Хект повівся на психоаналі-
зі». Власне, інтерес до теорії віденського науковця і визначив сю-
жет фільму «Зачарований». Американський кінорежисер згаду-
вав: «Персонаж клініки був залучений із душевнохворих, і вони 
там створювали суцільне божевілля. Але мені хотілося постави-
ти перший розумний фільм про психоаналіз» [249, 169].

Саме психоаналітичне підґрунтя фільму «Зачарований» обу-
мовило звернення А. Хічкока до С. Далі, який приблизно з кінця 
20-х років захоплювався психоаналізом. Усі, хто спілкувався з 
ним у цей період, відзначають його інтерес до проблем снови-
діння, тобто тієї частини психоаналітичної теорії З. Фрейда, що 
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найбільш виразно демонструє зв’язок свідомості та позасвідомо-
го, реальності та фантазії. Для С. Далі, чия творчість здебільше 
і побудована на створенні позареальних фантастичних обра-
зів, сновидіння стали невичерпним матеріалом для стимуляції 
власної уяви. Відомо, що у грудні 1931 року С. Далі опублікував 
у журналі «Сюрреалізм на службі революції» теоретичну роботу 
«Сновидіння», яка викликала неоднозначну реакцію: від захоп- 
лення частини читачів до звинувачення автора у порнографіч-
ності тексту.

С. Далі розвинув фрейдівську думку про те, що окремі елемен- 
ти сну пов’язані з подіями реального життя. Проте, на відміну від 
Фрейда, Далі мріяв, щоб із «субстрату снів» або «образів із спо- 
гадів про сон» народжувалася якась форма уявності («денні фан-
тазії» або продовження сну наяву)» [271, 492]. Цікаво, що думка 
про «денні фантазії», про «субстрати снів і реальності» вважала- 
ся декому із сучасників Далі помилковими. Про це відверто за-
значає П. Елюар: «Текст Далі або, правільніше, те, що я вва-
жаю скоріше фрагментом тексту, уявляється і мені, і Бретону до- 
сить невиразним» [271, 157]. І далі: «Якщо Далі не заперечує, ми з  
Бретоном переглянули б увесь текст. У такому вигляді цей фраг-
мент неможливо публікувати, він невиразний і погано написа-
ний» [271, 158]. Але С. Далі не тільки видав роботу «Сновидіння», 
а й згодом став у середовищі сюрреалістів визнаним автором з 
питань психоаналізу. А після зустрічі Далі з Фрейдом у 1938 ро- 
ці його авторитет як психоаналітика тільки утвердився.

Своєрідною модифікацію сну митець уважав галюцинації і у 
40-х роках, коли А. Хічкок знімає фільм «Зачарований». С. Далі 
має неабияку популярність як автор живописних галюцинацій. 
Власне, бажання створити справжні «кінематографічні» галюци- 
нації і зумовило запрошення Далі до участі у створенні картини.  
А. Хічкок зазначав: «Я рішуче налагодився покінчити з традиці-
єю зображення епізодів снів та галюцинацій у вигляді якихось 
туманних образів. Я дізнався у свого продюсера Девіда Селзніка, 
чи не може він влаштувати так, щоб з нами попрацював Сальва-
дор Далі» [249, 169]. Продюсер сприйняв прохання режисера як 
його інтерес до майбутньої реклами фільму, адже у цей період 
популярність С. Далі в Європі і США була надзвичайною. Про-
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те А. Хічкока цікавили передусім творчі питання: «Насправді 
витівка (запрошення Далі — Т. К.) була пов’язана із моїм ба-
жанням передати галюцинації з особливою візуальною гостро-
тою та якістю — яскравіше, ніж епізоди реального життя. Далі 
потрібен був мені тому, що його творчість вирізняє архітектурна 
стрункість композиції» [249, 170].

У картині «Зачарований» С. Далі перевершив себе самого, 
зробивши, за висловом А. Хічкока, щось надто екстравагантне: 
«…статуя, яка розтріскувалася як шкаралупа горіха, звідки ви-
повзали мурахи, а під усім цим приховувалася Інгрид Бергман, 
покрита комахами» [249, 170]. А. Хічкоку не вдалося зняти цю 
«галюцинацію» на натурі, адже павільйонні зйомки, наскільки 
можна судити за спогадами режисера, повного задоволення у 
нього не викликали.

Для Далі участь у створенні цієї стрічки мала, безперечно, по-
зитивні наслідки, бо це була ще одна нова сторінка в його твор-
чій біографії. Її значущість підсилювалася прізвищем А. Хічко-
ка, який до 1945 року вже зняв такі фільми, як «Леді зникає», 
«Ребекка», «Шантаж», «Людина, яка занадто багато знала», «39 
кроків» тощо. Отже, співтворчість таких двох митців була корис-
ною для обох, незалежно від якості знятої картини.

В Америці С. Далі активно спілкується з кіномитцями. Архі-
ви зберегли численні фотоматеріали, на яких «на камеру» С. Да- 
лі позує з Ч. Чапліним, У. Діснеєм, І. Бергман, Г. Пеком та ін. 
Навіть наприкінці 50-х років він все ще не залишає думки про 
створення художнього фільму, в якому міг би реалізуватися як 
кінорежисер. Мрії С. Далі підтримує У. Дісней, який починає 
співпрацювати з ним над екранізацією роману Сервантеса «Дон 
Кіхот». Проте цей задум так і не було реалізовано, хоча на сторін-
ках книги «Щоденник одного генія» саме у нотатках 1957 року 
Далі постійно звертається до «Дон Кіхота», коментуючи і роман, 
і образ лицаря у різних контекстах: «Тільки що Жозеф Форе при- 
ніс мені перший примірник «Кіхота», ілюстрації до якого я зро-
бив, застосовуючи нову техніку, яка викликала справжній фу-
рор у всьому світі» [74, 203]. Пізніше митець розповідає про від-
критий ним «параноїчний» комплекс, який Дон Кіхот носив у 
собі, а «у сцені з бурдюками для вина Далі угледів химеричну 
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кров героя та логарифмічну криву, яка в деталях повторювала 
обриси лоба Мінерви» та ін.

У 1954 році С. Далі пише коротке есе «Мої кінематографічні 
секрети», яке дозволяє зрозуміти, чому в Америці навряд чи міг 
бути реалізований будь-який кінопроект Далі. Це наше твер-
дження базується на аналізі позиції художника про те, яким, на  
його думку, має бути фільм. Перше, від чого Далі планує відмо-
витися, — це кіноритм, який видається йому «огидним». Друге, 
проти чого він заперечує, — це рух камери. Динамічна кінока-
мера, яка начебто підтверджувала тезу про те, що життя — це 
рух, у 50-ті роки сприймалася як значне досягнення оператор-
ської майстерності, яке не тільки розширювало ритмічні можли-
вості зображення, але й дозволяло здійснювати внутрикадровий 
монтаж. С. Далі сприймає «динамічну кінокамеру» негативно і 
аргументує свою позицію так: «Як можна хоча б на секунду по-
вірити навіть в найбанальнішу мелодраму, якщо камера скрізь 
рухається за вбивцею, навіть до умивальника, де він змиває 
кров з рук» [74, 96]. С. Далі переконаний, що ще перед почат-
ком зйомок камеру треба позбавити можливості рухатися, її слід 
«цвяхами прибити до землі, як Ісуса до хреста». Це варто робити 
навіть тоді, коли дія виходить за межі кадру: «Глядачі будуть че-
кати в сум’ятті, тривозі й збудженні, важко дихаючи, грюкаючи 
ногами, а ще краще — просто помираючи від нудьги, коли ж дія 
повернеться у поле зору об’єктива» [74, 96].

Статична камера повинна була допомогти С. Далі відтворити 
на екрані історію жінки-параноїка, яка закохана в тачку. Влас-
не, і назва фільму передбачалася більш, ніж конкретна: «Тачка з  
плоті». А тачкою слугувало тіло померлого коханого жінки. С. Да- 
лі був переконаний, що і витончений, і звичайний глядач буде 
брати участь в його «фетишистському божевіллі». Розповідаючи 
про майбутній фільм, Далі вже міг перерахувати основні епізо- 
ди, які, на його думку, забезпечили б шалений успіх цьому кіно- 
твору: 1. П’ятеро білих лебедят, які піднімаються в уповільнено-
му зображенні в небо. Вони наповнені гранатами, що при вибуху 
формують яскраве віяло із зерен плодів, нутрощів, які розліта-
ються, та пір’я. Все це, зафіксоване на плівку, повинно нагадува-
ти сновидіння. 2. С. Далі передбачав зняти фонтан «Треві» в Ри- 
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мі. Під час зйомки з відчинених вікон навколишніх будинків по-
винні були падати у воду шість носорогів, назустріч яким із води 
фонтану винирнуть і розкриються чорні парасолькі. 3. У фільмі 
повинен бути присутній і Мадрид, на вулицях якого іспанські 
цигани повільно убиватимуть і розчленовуватимуть слона. Коли 
виникнуть оголені ребра слона, цигани почнуть бійку за його 
серце, печінку та ін. Кілька циган будуть поранені, і скелет тва-
рини поступово перетвориться на гігантську криваву клітку. 

Своєрідним апогеєм цих епізодів, змонтованих в єдиний фільм,  
буде, за словами Далі, наступне: «Я би не хотів забути і про один 
музичний епізод, де Ніцше, Фрейд, Луї ІІ Баварський та Карл 
Маркс проспівають з надзвичайною витонченістю свої доктрини, 
відповідаючи по черзі один одному під музику Бізе» [74, 97].

Зазначимо, що наведені епізоди — це лише частина з більш 
ніж десятка «фантасмагорій», які були досить детально розро-
блені С. Далі для стрічки «Тачка з плоті» — фільму, що «вия-
виться не тільки геніальним, але й найбільш касовою картиною 
нашого часу». Така впевненість наснажувалася вірою Далі в те, 
що «люди завжди готові захоплюватися чародійством».

Стосовно цих кіномрій Далі можна висловити кілька мірку-
вань. По-перше, розробки до фільму «Тачка з плоті» — це ні в яко- 
му разі не пародія на сценарій, а глибоке переконання С. Далі в 
тому, що сюрреалістичні фантазії, які частиною глядачів та кри-
тиків сприймалися із захопленням, — особливо, коли йшлося 
про його живописні роботи, — можуть бути перенесені у новий 
вид мистецтва — кінематограф. По-друге, складається вражен-
ня, що у розумінні кіно у 1954 році, коли було написане есе «Мої 
кінематографічні секрети», С. Далі спирався на власний кіно- 
досвід 1927 року — період зйомок фільму «Андалузький пес». 
І, по-третє: С. Далі робив неабиякі зусилля, щоб увійти і закрі-
питися в американській кіноеліті. При цьому йому важко було 
збагнути, що орієнтири прагматичного, раціоналізованого кіне-
матографа США 50-х років важко було узгодити з його сюрреа-
лістичним світобаченням.

Варто відзначити, що кіно було не єдиним, звичайно ж після 
живопису, захопленням С. Далі. Він виявляв справжню заповзя-
тість, щоб здійснити постановку балету з європейською трупою і 



РОЗДIЛ 3 ■ КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ  ДИСКУРС  СЮРРЕАЛІЗМУ

■ 152

майже впритул підходив до реалізації цієї ідеї. Так, у 1933 році 
митець активно співпрацює із своїм другом Б. Кохно, який був 
провідним хореографом «Російського балету», над створенням 
вистави за мотивами міфу про Мінотавра. Як засвідчує Б. Кохно, 
передбачалося, що С. Далі напише сценарій і зробить декорації 
для якоїсь іншої постановки «Російського балету», оскільки сю-
жет про Мінотавра для цього театру не був цікавим. Проте задум 
Далі не був зреалізований. Пізніше, у 1938 році, він працює над 
ескізами декорацій до вистав «Російського балету», що виступав 
у Монте-Карло, а костюми для вистави готувала Коко Шанель, 
але війна не дозволила довести роботу до кінця. У 1939 році в 
Нью-Йорку побачив світ балет на музику Вагнера «Вакханалія», 
де автором лібретто, декорацій і костюмів був Далі.

Ми звернули увагу на досвід роботи іспанського митця у ба-
леті, оскільки цей різновид хореографії, як і кінематограф, є 
прикладом колективної творчості, і саме ця «колективність» по- 
стійно заважала Далі, який намагався підкорити усіх учасників 
творчого процесу своїй волі і «нав’язати» власне бачення худож- 
ніх рішень. Водночас, окрім живопису, митцеві не вдалося повні- 
стю реалізуватися в жодному іншому виді індивідуальної твор-
чості, особливо в поезії, хоча він неодноразово намагався перене-
сти у вірші елементи «сюрреалістичного автоматизму» і супрово-
джувати свої картини віршованими поясненнями.

Можна припустити, що С. Далі прагнув досягти геніальності 
майстрів Відродження, які невимушено, легко і з високим профе- 
сіоналізмом існували як визнані майстри в різних видах мистец- 
тва. Наразі розпорошеність інтересів довела С. Далі майже в усіх  
видах його діяльності до аматорства, за винятком живопису. І хо- 
ча російський мистецтвознавець Т. Бачеліс вважала, що стосовно  
творчості Далі «можна наполягати на слові академізм», оскільки 
«він виписував свої фігури з ретельністю учня в студії» [20, 77], 
все ж потрібно віддати йому належне і як блискучому рисуваль-
нику, і як митцю з невичерпною уявою та фантазією, які зреш- 
тою дозволили йому створити власний мистецький простір.  



РОЗДIЛ 4
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Сучасне українське кінознавство, як і інші гуманітарні нау- 
 ки, активно аналізує теоретико-практичні надбання ми- 

нулого століття. Це, на нашу думку, логічний процес, адже по-
треба в узагальненні та систематизації набутого досвіду є ціл-
ком закономірною. Аналіз та оцінка здобутків чи прорахунків іс-
торічного розвитку кінематографії може здійснюватися з різних 
підходів, а саме: з наголосом на культурних традиціях конкрет-
ної країни, розглядом кіно в контексті інших видів мистецтва, 
аналізом певного кінематографічного напрямку і визначенням 
його місця у світовому кінопроцесі тощо. Такі підходи є теоре-
тично продуктивними, оскільки відтворюють насамкінець кіне-
матографічну панораму у контексті культуротворчих пошуків.

Водночас твори кіномистецтва доречно аналізувати та оці-
нювати, так би мовити, у більш вузькому контексті, спираючись 
на конкретні поняття. Мета цього розділу полягає в тому, щоб, 
по-перше, чітко визначити як засадниче поняття «інтерпрета-
ція», по-друге, розглянути досвід світового кінематографа щодо 
інтерпретації, зокрема ніцшеанських та психоаналітичних ідей, 
які дістали потужного втілення в кіномистецтві. Також стосовно 

4.1. КІНЕМАТОГРАФІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ  
НІЦШЕАНСТВА
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кіно доцільно розглянути і своєрідний тип інтерпретації — рі-
мейк, проаналізувати можливості на цих теренах біографічного 
фільму тощо. Саме такі питання будуть розглянуті у цьому роз-
ділі монографії. 

Реалізація поставленої мети вимагає аналізу як відповідної 
літератури, так і реконструкції досвіду інтерпретації кінемато-
графістами ідей Ф. Ніцше та З. Фрейда. Підкреслимо, що нас 
цікавить не тільки традиційний підхід до застосування філософ-
ських, естетичних чи психологічних ідей в кінематографії, а й ті 
їх модифікації, що мають місце в фільмах останнього десятиліт-
тя. А це підтверджує думку про те, що витоки багатьох художніх 
пошуків початку ХХІ століття необхідно шукати в минулому: 
для кіно — це ХХ століття.

Зрозуміло, що досягнення зазначеної мети багато в чому обу- 
мовлене потужним теоретичним потенціалом досліджень, пов’я- 
заних, власне, з проблемою інтерпретації, її сутності, специфіки 
вияву як в художній творчості, так і в «діалозі» її різних видів: 
композитор — виконавець, сценарист — режисер, драматург — 
режисер, режисер — актор. Специфічні аспекти цієї проблеми, 
яка на сьогодні має достатньо виразну історію, представлені в 
роботах Є. Гуренка, Н. Жукової, Н. Корихалової, М. Русяєвої, 
І. Рижкіна, О. Шульган та ін. Проте названі автори, апелюючи 
до тієї чи іншої концепції інтерпретації, найчастіше торкають-
ся питання музичної творчості. Кіно ж у контексті інтерпретації 
вивчено значно менше.

Недостатньо з’ясованою також залишається специфіка «пере-
кладу» теоретичних ідей (у нашому випадку — ніцшеанства та 
психоаналізу) на мову кінематографа. Водночас проблема «кіно 
і психоаналіз» має певні традиції щодо теоретичного осмислен- 
ня. Це перш за все роботи М. Афасіжева, Г. Капралова, Л. Левчук, 
О. Мусієнко, А. Плахова, К. Разлогова, Р. Соболєва, М. Ямполь-
ського та ін. Серед кінознавців України останніх десятиліть кі-
нематографічний дискурс психоаналізу досить розгорнуто пред- 
ставлений у розвідках О. Брюховецької та М. Дремлюги, роботи 
яких пов’язані з обґрунтуванням спонукальної функції «дисцип- 
лін філософського циклу» щодо нового погляду на кінематогра-
фічний процес.
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Розгляд інтерпретаційних тенденцій у кіномистецтві вимагає 
чіткого розуміння самого поняття «інтерпретація», яке походить 
від латинського терміну interpretatio і означає тлумачення, по-
яснення, переклад на більш зрозумілу мову. Останнє положен-
ня в контексті нашої проблеми має особливе значення, адже ко- 
ли йдеться про складні філософські чи психологічні проблеми, їх 
мистецьке «тлумачення» дійсно вимагає більш зрозумілої мови.  
Безперечно, можна поставити питання: а чи взагалі є необхід-
ність «перекладати» теоретичні ідеї на мову кіно? Проте таке за-
питання є суто риторичним, адже історія кіно склалася так, як 
склалася. При цьому, на нашу думку, доцільно враховувати жанр, 
в якому режисером знята та чи інша стрічка. Коли вживається 
термін «елітарне кіно», то принагідно підкреслимо, що широке 
коло проблем елітаризму переконливо розкрите в наукових роз-
відках українського культуролога Н. Жукової [98]: він передба-
чає сукупність певних ідей, що повинні бути «розтлумачені» гля-
дачеві. Зрештою, можна подивитися на цю проблему і під іншим 
кутом зору. Наприклад, видатний італійський режисер Л. Ка- 
вані, яка, зокрема, дала світові такі блискучі фільми, як «Галі-
лей» та «По той бік добра і зла», дозволила мільйонам глядачів 
світу доторкнутися до людських та творчих доль Галілея і Ніцше 
саме завдяки професійній інтерпретації їхніх ідей шляхом «пе-
рекладу» на мову кіномистецтва.

Відомо, що поняття «інтерпретація» має і деякі інші аспекти, 
але для з’ясування відповідних тенденцій в кіномистецтві за-
значені нами характеристики є найважливішими. Спираючись 
на них, маємо можливість розглянути специфіку тих кінопошу-
ків, що є цікавими в першу чергу.

Твердження про те, що сучасний європейський чи американ-
ський кінематограф активно використовує конкретні філософські, 
етико-естетичні, психологічні ідеї, навряд чи може бути спрос-
товане. Адже накопичено значний кінознавчий матеріал, який 
переконливо підтверджує, що творчість таких визнаних май- 
стрів екрану, як Б. Бертолуччі, Л. Бунюель, Л. Вісконті, Ж.-Л. Го-
дар, Л. Кавані, П. Пазоліні. Л. фон Трієр, Ф. Трюффо, Ф. Фел-
ліні, А. Хічкок та ін., доцільно інтерпретувати як кінематогра-
фічну рефлексію психоаналізу, інтуїтивізму, екзистенціалізму 
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тощо. Водночас у перелік цих теорій не можна автоматично впи-
сати ніцшеанство, а це приводить до того, що загальноприйня-
та кінознавчими колами теза про вплив філософії, етики, есте-
тики чи психології на певні кінематографічні процеси вимагає 
з’ясування чи уточнення принаймні кількох проблем.

На наше переконання, варто звернути особливу увагу на той 
факт, що сам Фрідріх Ніцше (1844–1900) не був, так би мовити, 
сучасником кіно. Натомість З. Фрейд і А. Бергсон мали можли-
вість спостерігати становлення і розквіт цього виду мистецтва, 
тоді як, скажімо, Ж.-П. Сартра чи А. Камю без перебільшення 
можна назвати «теоретиками доби кінематографа». Підкреслю-
ючи зазначені моменти, ми аж ніяк не наполягаємо на тому, що 
кіно якось вплинуло на специфіку філософствування цих тео-
ретиків, а маємо на увазі інше: філософи, ідеї яких найчастіше 
та найактивніше опрацьовує кінематограф, мали з ним певні 
контакти, виступаючи і як критики, і як сценаристи, і як гля-
дачі. Все це дозволяло їм певним чином впливати на кіноекспе-
рименти, в яких у тій чи іншій мірі були використані їхні теорії. 
Стосовно ж Ф. Ніцше можна говорити лише про вплив його ідей 
на творчість того чи іншого кіномитця, що робить доречним обго-
ворення ще одного питання — обізнаності кіномитців із змістом 
широкого кола проблем гуманітарних наук.

Слід підкреслити, що зазначене питання саме по собі досить 
суперечливе, адже формально ніхто не може вимагати від кіно-
митців знання творів А. Бергсона, С. К’єркегора, Ф. Ніцше чи 
З. Фрейда. До того ж, прочитання їх робіт, не кажучи вже про 
їхнє осмислення, вимагає певної теоретичної підготовки. Проте 
зняті фільми переконливо підтверджують, що кіномитці дуже 
чітко інтерпретують ту чи іншу філософсько-естетичну чи етико-
психологічну ідею, надаючи їй виразного художнього забарв-
лення. Це, на наш погляд, зумовлено тим, що кіномитці, доро-
бок яких належить класиці світового кіно, власне сформовані в 
умовах, коли психоаналіз, інтуїтивізм чи екзистенціалізм висту-
пали як провідні світоглядні ідеї для європейської інтелігенції. 
Адже кожна доба має свою теоретичну атмосферу, що прямо чи 
опосередковано впливає на формування митця, а найбільш осві-
чені з них самі, як відомо, тяжіють до філософського світостав-
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лення — засобу компенсації однобічності художньо-емоційного 
світу мистецтва. Відомо, наприклад, що ініціаторами контактів 
з А. Бергсоном були М. Пруст і Ж. Ренуар, а С. Далі, А. Жід, 
Т. Драйзер, Т. Манн, С. Цвейг мріяли «впасти в око» З. Фрейду. 
Отже, щодо ніцшеанства мова може йти про засвоєння і подаль-
шу інтерпретацію ідей філософа поза можливістю безпосередніх 
контактів з ним.

Процес опанування ідей Ф. Ніцше є досить складним з бага-
тьох причин. Відомо, що у перші десятиліття ХХ століття засад-
ничі ідеї Ніцше стають популярними серед молодої європейської 
інтелігенції, стимулюючи водночас деяких її представників до 
активної дискусії. Сьогодні загальновідомо, яку полеміку вони 
викликали в Україні, поділивши тогочасних письменників на 
прихильників (М. Євшан, О. Кобилянська) і опонентів (Л. Укра-
їнка, І. Франко) німецького філософа.

Пізніше використання ідей Ф. Ніцше ідеологами фашизму 
зумовило негативне ставлення до спадщини філософа. Неупе-
реджена оцінка його теоретичної орієнтації розпочинається із 
середини минулого століття. Тому про активне використання 
ніцшеанства чи його безпосередній вплив на кінематограф мож-
на говорити лише стосовно фільмів, створених у другій полови-
ні ХХ століття. Своєрідним винятком у цьому зв’язку може бути 
німецький кінематограф гітлерівської доби, зокрема, фільми 
Л. Ріфеншталь «Тріумф волі» (1935) та «Наш вермахт» (1936). 
У цих випадках ніцшеанські ідеї присутні як одна із складових 
фашистської ідеології.

Необхідно також враховувати, що кінематографічний дис-
курс ніцшеанства відрізняється від кінематографічного дискур- 
су психоаналізу, інтуїтивізму чи екзистенціалізму. Адже їх ін-
терпретація відкриває можливості для ілюстрації, яка завжди 
є складовим елементом інтерпретації, і саме кіно здатне потуж-
но використовувати зв’язок «інтерпретація — ілюстрація». Так, 
в психоаналітичних фільмах можна простежити дуже показову 
тенденцію ілюстрації «сновидінь» або «едіпова комплексу». Є низ- 
ка стрічок, автори яких досить переконливо проілюстрували 
психоаналітичну ідею щодо роздвоєння людської психіки («Пер-
сона» І. Бергмана, «Психо» А. Хічкока). 
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Навіть в інтуїтивістських та екзистенціальних картинах мож-
на побачити ілюстрацію певних ідей, хоча, порівняно з психоа-
налізом, це більш умоглядні напрямки сучасної філософії. Проте 
сценаристи і режисери ( А. Рене, А. Роб-Грійє, К. Саура) досить 
«кінематографічно» опрацьовують бергсонівські ідеї часу та про-
стору. Що ж до екзистенційного фільму, то пошлемося на думку 
Ф. Трюффо стосовно творчості І. Бергмана: «Людське обличчя! 
До Бергмана ніхто не наближувався до нього на таку відстань. 
В його останніх фільмах залишилися …роти, що розмовляють, 
вуха, що прислухаються, очі, що виражають голод, зацікавле-
ність чи паніку» [228, 138].

Ще раз підкреслимо, що для кіноінтерпретації тієї чи іншої фі- 
лософської ідеї компонент ілюстративності надзвичайно пока-
зовий, проте саме його фактично неможливо застосовувати до 
ідей Ф. Ніцше. Внаслідок цього інтерпретаційні тенденції щодо 
ніцшеанства мають свою специфіку і не виявляються так легко і 
навіть дещо демонстративно, як це відбувається стосовно інших 
теоретичних напрацювань.

Які ж ідеї Ф. Ніцше-філософа, який створив нову парадиг-
му культурно-філософської орієнтації й заклав основи філософії 
життя, виявилися цікавими для кіномитців? На нашу думку, це 
перш за все створений Ф. Ніцше образ людини-індивідуаліста, 
яка культивує самотність та стоїть поза такими загальнолюд-
ськими цінностями, як співчуття, співучасть і співпереживання. 
У контексті зазначеного сам Ф. Ніцше виокремлює людину, яка 
знаходиться «по той бік добра і зла» та формує символ «надлю-
дини». Різні модифікації ніцшеанської людини поєднує «воля до  
влади». Проте перш ніж проаналізувати кінематографічні ва- 
ріанти осмислення та інтерпретації філософії Ф. Ніцше, розгля- 
немо мистецький світ самого філософа, який так чи інакше необ-
хідно враховувати при розгляді фільмів, що мають ніцшеансь- 
кий підтекст.

Зазначимо, що окремі періоди життя і творчості Ф. Ніцше вив- 
чені досить ретельно і вже мають певну модель оцінки. Маються 
на увазі перш за все стосунки Ф. Ніцше і Р. Вагнера, який, і як лю- 
дина, і як митець, мав значний вплив на молодого німецького фі-
лософа. Ф. Ніцше було 24 роки, коли він познайомився з 59-річ- 
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ним композитором. Д. Галеві — відомий та визнаний біограф 
Ф. Ніцше — підкреслює, що зустріч цих двох непересічних осо-
бистостей відбулася в той час, коли філософ робить свої перші са-
мостійні кроки як теоретик, а композитор знаходиться у розквіті 
творчих сил: «…творчість Вагнера настільки незвична, що нема 
публіки, гідної її слухати, нема співаків, гідних її співати, нема 
достатньо великої, достатньо витонченої сцени, на якій вона мог- 
ла би бути гідно представлена. Але Вагнер не хоче опуститися 
до публіки, нехай публіка схиляється перед ним. Він закінчує 
«Золото Рейна», «Валькірію», «Зігфрид» майже готовий і він піз-
нає радість автора, який споглядає вінець своєї праці» [62, 50].

Кілька років, знаходячись в оточенні Вагнера та щиро захоп- 
люючись його музикою, Ніцше, безперечно, сприймає ті висо-
кі мистецькі надбання, які асоціюються з естетико-художньою 
спрямованістю німецької культури другої половини ХІХ століт-
тя. Водночас філософ відкритий і до мистецьких вражень зовсім 
іншого плану. Так, перебуваючи у Генуї, Ніцше слухає і пози-
тивно оцінює «Семіраміду» Россіні, чотири рази відвідує оперу 
«Джульєтта» Белліні, але найбільший емоційний сплеск у нього 
викликає «Кармен»: «Ура, друже мій, я зробив хорошу знахід-
ку: я слухав оперу Жоржа Бізе (хто це такий?) “Кармен”. Опе-
ра слухається як новела Меріме, вона дотепна, сильна, місця-
ми глибоко хвилює. Бізе справжній французький талант, ще не 
збитий з пантелику Вагнером, це справжній учень Берліоза…  
Я недалекий від думки, що “Кармен” — краща з існуючих опер. 
До тих пір, поки ми живі, вона протримається на всіх європей-
ських сценах» [62, 176].

Процитований лист Ф. Ніцше досить показовий: філософ 
звільняється з-під влади Вагнера, він відкритий до нових мис-
тецьких шукань, досить об’єктивний щодо оцінок та прогнозів. 
Інтереси Ф. Ніцше в галузі літератури та мистецтва досить різно- 
барвні. Поряд із «Кармен» він захоплюється романами В. Скот-
та, Стендаля, Г. де Мопассана. Останнього філософ цінував най-
більше, вважаючи його не лише видатним письменником, а й 
«спорідненою душею». Ця оцінка набере особливого значення, 
коли у Ф. Ніцше і Г. де Мопассана трагічно збігаються останні 
роки життя, проведені у психіатричних лікарнях.
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«Ніцше-вчений» живе в світі грецької трагедії, пророцтв За-
ратустри, осмислення проблем добра і зла. «Ніцше-людина» де- 
що заземлений, пригнічений важкою хворобою, залежний від 
рідних і друзів. Коли постає проблема про застосування ніцшеан- 
ських ідей у мистецтві взагалі і в кіно зокрема, то, на нашу 
думку, досить важко роз’єднати погляди та людину, яка їх за-
пропонувала. Це ще одна особливість ніцшеанства, яка по суті 
є внутрішнім монологом автора і значно ускладнює викорис-
тання ідей Ніцше як підґрунтя для інтерпретаційної творчості.  
У зв’язку з цим необхідно виокремити фільм Л. Кавані «По той 
бік добра і зла» (1977). Необхідно визнати, що ця картина іта-
лійського режисера, на жаль, залишилася в тіні її попередньої 
визначної стрічки «Нічний портьє», яка викликала широкі дис-
кусії і серед глядачів, і серед фахівців. Проте нам видається, що 
у фільмі «По той бік добра і зла» режисеру вдалося найголовні-
ше щодо висвітлення життя Ф. Ніцше, а саме: передати самот- 
ність цієї людини, яка так чітко усвідомлювала сутність цього 
морально-психологічного стану, що розглядала його (стан самот- 
ності — Т. К.) як обов’язковий у динаміці людського існування. 
На думку Ніцше, «самотність як обов’язковість» найвиразніше 
представлена в житті яскравих,  непересічних та талановитих 
особистостей. 

Зазначимо, що Л. Кавані є тим кіномитцем, який був «прире-
чений» зняти фільм про Ніцше, адже вся її творчість спирається 
на з’ясування психологічних мотивів, що спрямовують поведін-
ку людини, визначають її моральнісний вибір. Критики неодно-
разово звинувачували режисера у начебто властивих Л. Кавані 
акцентах на психопатологічному підґрунті конкретних рішень 
та вчинків людини, які впливають не тільки на її власне життя, 
а й на життя її оточення. Не вступаючи в дискусію щодо оцінок 
режисерської платформи Л. Кавані, підкреслимо, що, працюючи 
над кінобіографією Ф. Ніцше, вона робила відповідні акценти, 
аби відтворити психологічний стан людини, яка постійно під-
креслює у приватних листах трагічність свого світоставлення: 
«Сьогодні для мене починається повна самотність» [62, 189]. Або 
інший фрагмент із листа Ніцше до сестри: «Коли мені приходить 
в голову думка: «Я не можу виносити більше моєї самотності», то 
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мене охоплює почуття непереможного приниження перед самим 
собою — і я обурююсь проти того, що є у мене самого вищого» 
[62, 201]. Крім того, варто чітко усвідомлювати, що Л. Кавані ін-
тепретувала життя непересічного філософа, який — за рідкими 
перервами — з 1889 року знаходився у психіатричній лікарні, 
куди він потрапив через різке загострення хвороби. Саме з лі-
карні, де він і помер 25 серпня 1900 року, друзі Ф. Ніцше отри-
мували коротеньки листи за підписом — «Розіп’ятий».

Ще раз наголосимо, що теоретичні ідеї Ніцше настільки пов’я- 
зані з його власним життям, що їх інтерпретація не може здій-
снюватися відсторонено від особистісних рис філософа та фактів 
його біографії. Підкреслюючи роль самого Ф. Ніцше у специфіці 
інтерпретації його ідей, звернемо увагу на деякі думки вчено-
го щодо можливостей мистецтва. У 1878 році в роботі «Людське, 
надто людське» Ф. Ніцше визнає існування «мистецтва прекрас-
ної душі» і «мистецтва потворної душі». Проте мистецтву, на його 
думку, ставлять надто жорсткі кордони, вимагаючи, щоб «у ньо-
му мала право висловлюватися тільки впорядкована, мораль-
но врівноважена душа» [177, 107]. Така обмеженість спотворює 
мистецтво. Потрібно визнати, вважає філософ, що і в пластич-
них мистецтвах, і в музиці, і в поезії обов’язково існує «мистецтво 
потворної душі». Саме твори цього мистецтва володіють особли-
вою емоційною силою. Ф. Ніцше зазначає: «…наймогутніші дії 
мистецтва — вміння розворушити душі, примусити каміння ру-
хатися й перетворювати тварин на людей, — можливо, краще за 
все вдавалося саме цьому роду мистецтва» [177, 107]. 

У 1882 році у роботі «Весела наука» Ф. Ніцше ще раз повер-
неться до проблеми мистецтва, намагаючись визначити його у 
дещо іншому ракурсі, ніж це зроблено у роботі «Людське, надто 
людське». Філософ у цьому випадку вже чітко виокремлює по-
няття «твір мистецтва», який може бути створений або в «моно-
логічному мистецтві», або в «мистецтві для свідків». Ніцше за-
значає: «Я не знаю більш глибокої різниці, яка характеризує усю 
оптику митця, ніж наступне: чи дивиться він на свій твір, який 
поступово створюється» (на «себе») — очима свідка, чи він «за-
був про світ», що є суттєвою рисою будь-якого монологічного мис-
тецтва» [177, 99]. Отже, Ніцше надає перевагу «монологічному 
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мистецтву», оскільки воно, за висловом філософа, «базується на 
забутті, воно є музикою забуття».

На нашу думку, зауваження Ф. Ніцше цікаві не тільки самі 
по собі, а й тому, що наголос на монологічності в якійсь мірі ви-
значив шлях, яким йшов кінематограф у процесі втілення ніц-
шеанських ідей. Хоча Ф. Ніцше і не деталізує своєї позиції, все ж 
саме поняття «монологічність» передбачає наявність героя, який 
веде монолог, тобто розгорнуте висловлювання від першої особи. 
Кіномистецтво ж у силу своєї специфіки дозволяє використову-
вати внутрішній монолог або закадровий голос. Таким чином, 
ніцшеанське «монологічне мистецтво» передбачає занурення у 
внутрішній світ людини, спонукає до сповіді. Ми вже зазначали, 
що ніцшеанство взагалі можна назвати «внутрішнім монологом 
автора», а отже «монологічне мистецтво» виступає логічним еле-
ментом ніцшеанського світоставлення.

Спираючись на розглянутий матеріал, спробуємо проаналі-
зувати досвід сучасного кіномистецтва щодо інтерпретації ніц- 
щеанських ідей. При цьому наше дослідження буде зорієнтова-
но відповідно до морально-психологічної значущості вже заяв- 
лених нами зрізів ніцшеанства: образ індивідуаліста, який куль- 
тивує самотність і легко ставить себе поза суспільством чи за-
коном, тема «надлюдини» та комплекс «воля до влади». Ясна 
річ, що фільми не можна механічно розкласти по поличках, на-
клеївши до кожної свою етикетку: «індивідуаліст», «надлюдина», 
«воля до влади». Проте певні ніцшеанські тенденції у світовому 
кінематографі все ж таки простежуються. 

Зазначимо, що практично неможливо охопити усі ті кінотво-
ри, які дають підстави говорити про ніцшеанське підґрунтя, і 
саме тому ми виокремимо найпоказовіші щодо кожної із заявле-
них позицій. Оскільки кіноінтерпретації поглядів Ф. Ніцше, як 
вже зазначалося, найяскравіше простежуються у другій полови- 
ні ХХ століття, то певну теоретичну цінність має урахування 
хронологічної послідовності фільмів такої спрямованості, що до-
зволить виявити якісні зміни в розумінні певних ідей філософа, 
якими намагаються оперувати кіномитці.

Серед картин, які в силу своєї тематики та періоду подій, що в 
них розгортаються, можуть бути віднесені до категорії ніцшеан-
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ських, виокремимо фільм «Загибель богів» (1969), знятий видат-
ним італійським кінорежисером Лукіно Вісконті (1906–1976). 
Зазначимо, що цю стрічку важко «вписати» в межі якогось одного 
світоглядного виміру, адже «Загибель богів», принаймні в низці 
конкретних епізодів, може аналізуватися і як психоаналітичний 
фільм. Проте, на нашу думку, тут не виникають суперечності, 
адже між ідеями Ніцше та З. Фрейда є чимало спільного. Про-
те ніцшеанські мотиви «Загибелі богів» не тільки постулюються 
режисером досить виразно, а й знаходять логічну розв’язку: за-
гибель тих, хто мріє поставити себе над світом, над мораллю, над 
людиною. Цей фільм Л. Вісконті знімав у той період, коли історія 
вже винесла вирок гітлерівській моделі «надлюдини». Водночас 
слід ураховувати, що, за Ф. Ніцше, «надлюдина» не лише вихо-
дить у фізичному й духовному плані за межі «звичайного люд-
ського», але й здатна поєднувати в собі геніальне та героїчне. 

Саме героїчне, як відомо, експлуатується ідеологією фашиз-
му як таке, що начебто притаманне арійству. Коли Л. Вісконті 
розробляє історію морального занепаду родини Ессенбеків — ні-
мецьких промислових магнатів, — він досить чітко відтворює 
процес опанування окремими її членами, зокрема, Мартіном 
Ессенбеком, — його роль блискуче виконав Х. Бергер — статусу 
«надлюдини», який для героя стрічки збігається з поняттям «усе-
дозволеність», що і підтверджує сцена зґвалтування Мартіном 
власної матері. У цьому контексті позиція Л. Вісконті повністю 
відбиває погляди самого Ф. Ніцше щодо емоційної сили «мис- 
тецтва потворної душі». Кінорежисер підкреслював: «Я зовсім не 
турбувався про те, щоб бути реалістом. Я більше думав про єліза-
ветинську трагедію, персонажі якої в грандіозності своїх злочи-
нів і в абсолютній прихильності злодійству знаходять демонічну 
велич» [56, 24].

Власне, не лише Мартін, а і його матір Софі, і її коханець Фрід- 
ріх скоїли стільки злочинів, стільки разів «переходили межу», 
що вседозволеність Мартіна, яка врешті-решт доводить Софі та 
Фрідріха до самогубства, є фактично перемогою найсильнішого 
в боротьбі за владу. Саме такого висновку досягає Л. Вісконті і 
славетним епізодом «ніч довгих ножів», в якому він майже до-
кументально відтворив події 1934 року, коли за наказом Гітлера 
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були знищені ті, хто допоміг йому прийти до влади. Саме тоді 
Гітлер і продемонстрував ніцшеанську «волю до влади», діючи 
рішуче, підступно і водночас переможно.

У творчості Л. Вісконті не лише фільм «Загибель богів» насна-
жувався ніцшеанськими ідеями. У картині «Невинний» (1976), 
яка вийшла на екрани вже після смерті режисера, ніцшеанські 
мотиви були закладені ще Г. Д’Аннунціо — автором одноймен-
ного роману.

Габриеле Д’Аннунціо (1863–1938) — яскравий італійський 
письменник та політичний діяч, який з кінця 80-х років ХІХ сто- 
ліття знаходився під потужним впливом філософії Ніцше, що 
відобразилося в його романі «Насолода» (1889). Захоплення ніц-
шеанством підсилювалося значним інтересом письменника до 
творчості Ф. Достоєвського. Г. Д’Аннунціо визнавав, що саме 
російський класик відкрив для нього значення прийому «моно- 
лог — сповідь», а частина героїв італійського письменника ви-
кликає асоціації з образами Мармеладова та Снегірьова. Врахо- 
вуючи, який вплив мав Достоєвський на Ніцше, можна зрозумі- 
ти, наскільки послідовно Д’Аннунціо втілював ніцшеанські кон- 
цепції у власній творчості: «Ніцшеанська ідея “людини” в її вуль-
гаризованому варіанті “латинського завойовника” поступово 
відводила Д’Аннунціо від оспівування гедоністичних насолод до 
естетизованої проповіді націоналістичної програми» [107, 156].

Л. Вісконті досить добре уявляє собі «ніцшеанський шлях» 
Д’Аннунціо, який завершився прийняттям письменником фа-
шистської ідеології та визнанням «історичної місії»  Муссоліні. 
Саме тому Вісконті, екранізуючи «Невинного», апелює до мо-
ральнісного «кредо» Ніцше: індивідуалізм, культ насолоди, его-
їзм, розвинутий до антигуманності. Ці риси Д’Аннунціо робить 
визначальними в характері свого головного героя — графа Тул-
ліолі Ерміла, що згодом дістають яскравої інтерпретації у стріч-
ці Л. Вісконті.

Варто відзначити точність вибору режисером виконавця го-
ловної ролі. Відомий італійський актор Дж. Джанніні створив 
саме той образ, який має збіг із ніцшеанськими настановами: 
«…гедоніст, вмістилище витончених, швидкоплинних відчуттів, 
які ж він сам із насолодою аналізує. Він убив дитину своєї дру-
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жини — не через помсту за її зраду, а через ревнощі до крихітно-
го створіння, яке може відняти у Тулліо кохання Джуліани, що 
знову прокинулося» [107, 155]. 

«Невинний» — це фільм, який є одним із визначних у твор-
чості Л. Вісконті. Коли ж розглядати його в контексті ніцше- 
анських ідей, то це один із кращих зразків кінематографічної 
інтерпретації концепції аморалізму Ф. Ніцше.

Своєрідну трансформацію ідеї Ніцше знайшли і в американ- 
ському кіно, яке з кінця 60-х — початку 70-х років активно роз-
робляє тему війни у В’єтнамі. Серед перших спроб осмислити 
в’єтнамську трагедію очима її рядових солдат — звичайних аме-
риканських хлопців, які виконували наказ своєї країни, варто 
назвати картину «Відвідувачі» (1972) відомого американського 
режисера Е. Казана, знятого за сценарієм його сина К. Казана.

Фільм «Відвідувачі» мав значний резонанс як мистецьке та 
соціально-політичне явище. Частина критиків вважала, що ре-
жисер і сценарист свідомо наповнили свій твір «витонченим ан-
тиамериканізмом», а інші побачили у картині блискучо відтво-
рений процес «озвіріння не тільки американських солдат, але й 
цивільних, як наслідок впливу в’єтнамської війни» [30, 198].

Герої фільму «Відвідувачі» залишилися після війни живими, 
а один із трьох солдат — Білл — навіть зміг налагодити своє 
життя, створивши родину. Саме до Білла і приїздять «відвідува- 
чі» — колишні солдати Майк і Тоні, які, демобілізувавшись, 
намагаються пристосуватися до мирного життя. Але їм це не 
вдається, адже вони звикли бути героями, яким дозволено все. 
Майк і Тоні по-звірячому ґвалтують дружину Білла, згадуючи 
при цьому в’єтнамську дівчину, яка намагалася врятуватися 
від американських солдатів. Е. Казан, доводячи окремі епізоди 
фільму до натуралістичної виразності, з одного боку, відобразив 
процес розшарування серед американських солдат, частина з 
яких, пройшовши шляхом жорстокості, вбивств, повної зневаги 
до іншого народу, залишилася морально деформованою, а з ін-
шого — режисер на прикладі долі родини Білла стверджує ідею 
постійної присутності минулого в житті людини. Війна буде за-
вжди наздоганяти Білла, якби він не намагався у затишному ро-
динному колі відсторонитися від таких понять, як «солдат», «на-
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силля», «вбивство», «герой», «подвиг», «смерть», «страждання».
Досить цікаве тлумачення свого фільму запропонував сам 

Е. Казан: «Нас, американців, вразив той факт, що відповідаль-
ним за події в Сонгмі був один із нас… Відвернутися від лейте-
нанта Келлі, махнути рукою, сказати йому: “Йди і не повертай-
ся!” — ми не можемо. Ось що ми з сином хотіли сказати своїм 
фільмом» [28, 198].

Ніцшеанське підґрунтя має і фільм Ф. Копполи «Апокаліп-
сис сьогодні», над створенням якого режисер працював протя-
гом 1976–1979 років. Тема агресивності, як ми вже підкреслили, 
була присутня в реальній історичній події — війні США проти 
В’єтнаму. Ф. Коппола відтворює «психологію» цієї війни, під-
ґрунтям якої є переконання загарбника, що йому дозволено все. 
Така вседозволеність, зрозуміло, включає і право на вбивство. 
Картина Ф. Копполи не лише «по вінця» наповнена вбивства-
ми, а й через образи капітана Уілларда, роль якого виконав 
Мартін Шін, та полковника Куртца (Марлон Брандо) безпосе-
редньо розкриває ніцшеанську модель смерті. Це найбільш ви-
разно ілюструє те завдання, що отримує капітан Уіллард: він 
повинен вбити полковника Куртца, який був відправлений на 
в’єтнамську війну саме задля вбивства. Водночас поряд із темою 
виправдання смерті, насильства, жорстокості, морального зане-
паду американських вояків режисер здійснив спробу осмислити 
тему бога, що так активно опрацьовується Ніцше. Чи має право 
людина — особливо та, яка вбивала, — «приміряти» на себе роль 
бога. Саме полковник Куртц, який пройшов усі кола пекла ві-
йни, намагається опанувати роль бога. Це також одна з причин 
для його покарання.

Незалежно від того, чи думав Коппола про працю Ф. Ніцше 
«Так говорив Заратустра», коли розробляв сюжетну лінію пол-
ковника Куртца і запрошував на виконання цієї ролі М. Бран-
до, — актора, який уже працював із ніцшеанським матеріалом, 
створюючи образи Стенлі Ковальського («Трамвай бажання») 
та дона Корлеоне («Хрещений батько»), — проте він по суті ілю-
стрував деякі фрагменти із «Заратустри»: «Моє страждання та 
співчуття моє — що мені до цього! Хіба до щастя тяжію я? Я тя-
жію до справи своєї!» [176, 292]. Полковник Куртц повинен бути 
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покараний, бо перестав «тяжіти до справи своєї» — до війни. На 
нашу думку, як тотожні сприймаються останні кадри фільму 
«Апокаліпсис сьогодні» (обличчя Куртца, повернене до яскраво 
червоного сонця) і заключні тези четвертої частини «Так говорив 
Заратустра»: «Вперед! З’явився лев, близько діти мої, визрів За-
ратустра, настав мій час: Це мій ранок, мій день загорається: 
вставай, піднімайся Великий Полудень!» Так говорив Зарату-
стра, залишаючи печеру свою, сяючий та сильний, начебто ра-
нішнє сонце, яке піднімається із-за темних гір» [176, 292].

Ніцшеанська ідея «волі до влади» блискуче інтерпретована й 
у фільмі С. Спілберга «Список Шиндлера» (1993). Зазначимо, що 
саме поняття «список», винесене у назву картини, повинно було  
надати «буденності» розповіді, адже для такої драматичної іс-
торії, якій присвячено стрічку, її назва сприймається дещо спро-
щеною. Але «список» — це своєрідний пароль «до влади»: владу 
мають фашисти над Шиндлером та євреями, владу має Шинд-
лер над євреями, які мріють потрапити до «списку», владу над 
німцями мають і Шиндлер, і євреї, адже німці з радістю беруть 
гроші, не дозволяючи собі розшифровувати зміст запитання «за 
що?». При цьому всі, хто має стосунок до «списку», демонструють 
певний рівень волі. Поняття «воля» у фільмі Спілберга надзви-
чайно об’ємне. Це не лише «воля до влади», це «воля до життя», 
це «воля до майбутнього», це «воля до самозбереження та самоут-
вердження». Такі модифікації волі можна продовжувати, адже і 
поза фільмом Спілберга у реальній сучасній історії ми можемо 
інтерпретувати Холокост як «волю до справедливості».

Фільм «Список Шиндлера» цікавий не лише тим, що дозво-
лив наприкінці ХХ століття розмірковувати над проблемою «волі 
до влади». Й автор сценарію цієї картини С. Зейліан, і режисер  
С. Спілберг, і виконавці головних ролей Л. Нісон, Р. Файнс, 
Б. Кінгслі розробляють ситуацію, коли люди опинилися «по той бік  
добра і зла». В фільмі досить чітко простежується ситуація, коли ті,  
хто потрапив до «списку», є незначною частинкою серед тих, хто при- 
речений. Отже, постає проблема вибору, але це вибір не мораль-
ний, а матеріальний: міра добра визначається мірою грошей.

Потрібно відзначити, що кінокритика приділяла значної ува-
ги картині С. Спілберга, проте цей твір виходить за межі лише 
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кінознавчого аналізу. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що 
«Список Шиндлера» — той факт культури кінця ХХ століття, що 
вимагає морально-етичного аналізу, з’ясування суперечностей 
руху «добро — зло». 

Водночас було б помилковим пов’язувати ніцшеанські філь-
ми лише з темою війни, адже є чимало ситуацій, коли режисе-
ри свідомо чи інтуїтивно знаходяться саме в просторі філософії 
Ф. Ніцше. Так, із другої половини 60-х років увагу фахівців при-
вертає творчість німецького кінорежисера В. Херцога, творча 
орієнтація якого розглянута нами в контексті експресіоністично-
го кінематографа. Одночасно кожний фільм режисера — тією чи 
іншою мірою — дотичний і до ідей Ніцше. Вже дебют В. Херцо- 
га — стрічка «Ознаки життя», в якій простежуються ніцшеанські 
посилання, — отримала приз на міжнародному кінофестивалі 
у Західному Берліні (1968). Тоді критики оцінили чесність та 
відвертість, із якою режисер розповів про злочини фашистів в 
окупованій Греції. А в 1972 році В. Херцог знімає фільм «Агір- 
ре — гнів божий», який без перебільшення можна віднести до 
яскравих зразків кіноінтерпретації ідей «волі до влади» та «над-
людини». Режисер відтворив події ХVІ століття, з усією натура-
лістичною відвертістю показавши епізоди масового знищення 
індіанців у процесі захоплення їхніх земель. Агірре — воїн, який 
своїми вчинками намагається довести, що для «надлюдини» не- 
ма нічого неможливого. Проте у фільмі В. Херцога свої права 
демонструє смерть: помирає донька Агірре, і тоді йому залиша-
ється те, що так яскраво описував Ф. Ніцше, — самотність.

Ніцшеанські мотиви легко «прочитуються» й у наступних філь- 
мах режисера: «Носферату, привид ночі» (1978) та «Фіцкарраль-
до» (1981).

Особливої уваги потребують ті картини, автори яких, можли-
во, і не ставили собі завдання визначити конкретне філософське 
підґрунтя чи теоретичне навантаження для своїх творів. Проте 
ті проблеми, що в цих стрічках підняті, створюють певну тенден-
цію, яка відповідно до ступеню таланта режисера, трансформу-
ється саме в ніцшеанську модель. У цьому контексті доречно, на 
наш погляд, згадати фільм польського режисера А. Жулавсько-
го «Одержимість» (1980). Режисер прискіпливо досліджує психо- 
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логію молодої жінки, яка дозволяє заради самоутвердження «пе-
рейти межу». Роль Ганни стала одним із акторських надбань  
І. Аджані. Саме вона принесла їй премію «Сезар» (1981). У філь-
мі чітко постає питання: що примушує жінку стати «по той бік 
добра і зла» заради утвердження власного «Я»? Героїня Аджані 
досить відверто демонструє своє життєве кредо: «Треба мати ве-
лику силу та несамовитість для того, щоб сказати — Я!»

Якщо А. Жулавський створює фільм-розміркування, не нама-
гаючись робити чіткі наголоси, то американський режисер Р. Ай-
скоув у картині «Розриваючи тишу» (1991) послідовно проводить 
думку про те, що носії насильства врешті-решт самі стають його 
жертвами: породжене ними, їх і знищує. У фільмі Р. Айскоува 
за зовні детективною історією розкривається глибоко трагічна 
ситуація: шістнадцятирічний Кеннет Бекет убиває батька, який 
протягом багатьох років у замкненому просторі власної домівки 
за рахунок сина і дружини утверджувався як господар, уважаю-
чи насильство, хизування власними правами, жорстокість при-
родним станом. Поступово батько-кат досяг того, що син-жертва 
також перетворюється на ката.

На межі ХХ–ХХІ століття знімається чимало картин на 
кшталт фільму «Розриваючи тишу». Наприклад, фільм режисера 
П. Лінча «Жертва краси» (1992), де жорстокість батька призво-
дить до того, що його вбиває власна донька. Пізніше вона впев-
нено піднімається соціальними щаблями, відчуваючи справжню 
насолоду від надзвичайно жорстоких убивств усіх, хто стає на 
її шляху. Ніцшеанські мотиви присутні в низці переважно аме-
риканських фільмів: «Без правил», «Інстинкт убивці», «Лицар 
вулиць», «Дикі біси», в яких відтворюється боротьба вуличних 
банд за «життєвий простір», демонструється формування «ліде-
ра», який піднімається над законом та мораллю. Безперечно, у 
таких випадках мова йде про дещо спрощену, можливо, навіть 
звульгаризовану інтерпретацію Ніцше. Проте, враховуючи чис-
ленність аудиторії, яка дивиться ці фільми, їх вплив не можна 
неодоцінювати, а отже, є всі підстави констатувати факт долу-
чення широкого кола глядічів до кінематографічної інтерпрета-
ції ніцшеанської теорії.
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4.2. СПЕЦИФІКА  
«ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО» КІНЕМАТОГРАФА

Відтворюючи логіку становлення взаємозв’язків між теоре-
тичними пошуками науковців межі ХІХ–ХХ століття та кіно-
процесом, на нашу думку, варто дотримуватися принципу хро-
нологічної послідовності. У такому контексті наступним після 
ніцшеанства комплексом ідей, що викликали зацікавленість 
кіномитців, став психоаналіз. Розгляд «психоаналітичного» кіно 
доцільно почати із висвітлення питання про ставлення психоа-
налітиків, в першу чергу самого З. Фрейда, до кінематографа, 
який, власне, формувався на їх очах.

На дещо специфічну оцінку Фрейдом цього виду мистецтва 
звернув увагу його біограф — французький літератор Р. Дадун. 
Він слушно зауважує, що популярність віденського психоана-
літика та його ідей на початку ХХ століття була надзвичайно 
широкою. Чимало діячів європейської культури — А. Бретон, 
С. Далі, Т. Манн, Р. Роллан, Г. Уеллс, С. Цвейг та ін. — вважа-
ли за честь поспілкуватися з батьком психоаналізу. До цієї хви-
лі фрейдівських прихильників не могли не приєднатися і дія- 
чі кіно. Р. Дадун зазначає: «Отримавший суспільне визнання і 
позначений темою сексуальності, яка завдяки розголосу набула 
скандального й водночас привабливого відтінку, психоаналіз не 
міг не потрапити в поле зору людей кіно» [73, 214].

 Ще на початку 20-х років голлівудський продюсер С. Голдвін 
умовляв З. Фрейда поставити своє прізвище в титрах серії філь-
мів, присвячених коханню відомих історичних персонажів. На 
момент переговорів було знято картину «Антоній і Клеопатра». 
Фрейд відмовився навіть зустрітися з Голдвіном, хоча продюсер 
дуже високо (100 тисяч доларів — Т. К.) оцінив прізвище психоа-
налітика в стрічці. Так само різко негативну позицію вчений зай- 
мав і до інших пропозицій щодо кіноінтерпретації психоаналі-
тичних ідей. Відомо, що 7 червня 1925 року К. Абрахам — учень 
З. Фрейда — ще раз звертається до нього з проханням дозволи-
ти знімати фільм «про психоаналіз». У цьому випадку Абрахам 
виконував роль посередника, доводячи до З. Фрейда прохання 
представників німецької кінокомпанії UFA. Зазначимо, що не 
тільки Абрахам, але й інші прибічники психоаналізу з найближ-
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чого фрейдівського оточення досить позитивно поставилися до 
пропозиції популяризувати психоаналітичні ідеї засобами кіно. 
Позиція З. Фрейда була категорично негативною: неможливо і 
непотрібно «психоаналітичні абстракції втілювати пластично».

Потрібно визнати, що Фрейд мав рацію, побоюючись, що кіне-
матограф відтворить лише поверхневий шар складних психічних 
процесів. Цей аспект щодо мистецтвознавчих інтерпретацій пси-
хоаналізу досить чітко фіксує Л. Драгунська, підкреслюючи існу-
вання специфічного «психоаналітичного підходу до мистецтво- 
знавства», який вимагає виявлення принаймні двох «реальнос-
тей»: власне змісту твору, його співвіднесеності з реальним сві-
том, а також із внутрішнім світом самого митця. Це, на погляд 
дослідниці, перша реальність. «Друга реальність — події ран-
нього дитинства і ті неусвідомлені проблеми, що в них укорі-
нені» [84, 139]. Митець, за Л. Драгунською, завжди позасвідомо 
втілює у творчості зміст цих насичених «реальностей».

Існують й інші пояснення дещо упередженого ставлення 
З. Фрейда до кіноінтерпретацій психоаналізу. Віденський уче-
ний настільки цінував власні теоретичні здобутки, що не вва-
жав за можливе «аматорам» збагнути їх сутність. Упередженість 
торкалася не лише кінематографа, а й інших видів мистецтва і 
певним чином пояснювалася смаками самого Фрейда — люди-
ни, яка схилялася перед величчю класичних мистецьких зраз-
ків, нагороджуючи «здоровим скепсисом» художні експерименти 
своїх сучасників. Таким чином, у 20–30-х роках складалася дещо 
парадоксальна ситуація: з одного боку, Фрейд, який виступає ка-
тегорично проти використання психоаналізу в мистецтві взагалі 
і в кіно зокрема, а з іншого — митці, які з надзвичайним азартом 
«взялися» за психоаналіз. У цьому своєрідному двобої саме кіно-
митці виступили справжніми піонерами щодо утвердження пси-
хоаналітичних ідей і зрештою перемогли, адже мистецтвознавчі 
модифікації психоаналізу стали невід’ємною частиною світової 
художньої культури ХХ століття. Цю думку підтверджує Є. Жиг- 
левич — відомий англійський психоаналітик російського похо-
дження, видавець творів Фрейда: «…сучасні артисти і письмен-
ники широко і свідомо самі використовували теми і прозріння 
психоаналізу в своїх творах. Фрейд і його праці стали головним 
визначальним чинником в еволюції форми, змісту, тем, образів і 
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словника сучасної белетристики, драматургії, поезії та кіно. І да- 
даїзм, і сюрреалізм, і література абсурдного, і роман потоку сві-
домості, і кубізм, а також і інші художні форми — усі вони несуть 
на собі відбиток фрейдівської метапсихологічної концепції вза-
ємодіючих психічних процесів та особистісних стосунків; взагалі 
немає жодного виду або жанру сучасної творчості, який уникнув 
би впливу Фрейда» [98, 15].

Важливо зазначити, що біля витоків цього мистецького за-
хоплення психоаналізом стояв саме кінематограф, адже перший 
«психоаналітичний» фільм було знято ще у 1926 році. Поряд із 
ранніми кінематографічними експериментами необхідно, на 
нашу думку, поставити літературні, а саме: творчість відомого 
англійського письменника Девіда Лоуренса (1885–1930). Між 
1910–1930 роками він написав і видав такі твори, як «Коханець 
леді Чаттерлей», «Сини та коханці», «Флейта Аарона», «Жінки в 
коханні», ряд новел, що і сьогодні справедливо зараховуються до 
класичних зразків психоаналітичної літератури. Саме таку тезу 
відстоює Л. Левчук у монографії «Психоанализ: от бессознатель-
ного к «усталости от сознания» (1989), підкреслюючи не лише 
вплив психоаналітичних ідей на творчість класика англійської 
літератури, а й значущість роздумів щодо «секретів» літератур-
ної творчості самого Д. Лоуренса, який увів у теоретичний ужи-
ток сучасної гуманістики поняття «бачення» — «щось, що міс-
тить благоговійний трепет, страх і покірливість, а не гордість чи 
чуттєвий егоїзм та визнання» [146, 49]. Л. Левчук підкреслює, 
що в уявленні Д. Лоуренса «сили «бачення» настільки потужні, 
що примушують митця творити, керують ним. Їх уплив, згідно 
з Лоуренсом, можна порівняти з тою силою, яку на емоційні на-
тури, що легко збуджуються, може мати мистецтво» [146, 49]. 

Ці «бачення», на думку письменника, породжує наша «первин- 
на свідомість», яка врешті-решт оголює «не — гуманні якості  
життя». Д. Лоуренс навіть звинувачує Фрейда «в деякій половин- 
чатості постановки проблеми ролі сексуального начала і «комп-
лекса Едипа» в творчості» [146, 51]. Ці своєрідні настанови Д. Лоу- 
ренса в процесі «кіноадаптації» його романів неодноразово на-
магалися втілити на екрані європейські кінематографісти, адже 
від 1955 року, наприклад, роман «Коханець леді Чаттерлей», 
екранізувався неодноразово, хоча об’єктивну, саме психоаналі-
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тичну інтерпретацію складних стосунків його основних героїв, 
на нашу думку, глядачам представив лише англійський режи-
сер Джед Міркуріо у кіноверсії 2015 року. 

Необхідно зазначити, що наше звернення до постаті Д. Лоу-
ренса вкрай важливе перш за все тому, що письменник, форму-
ючись у просторі психоаналітичних ідей, певним чином «схопив» 
їх раціональне зерно і втілив у власній творчості. Кінематограф 
також «відчув» потенціал творів Лоуренса, його блискуче вмін-
ня «вибудовувати» процес розвитку «почуттєвого стану» людини, 
не переходячи при цьому межі смаку та культури опрацювання 
найскладніших почуттєвих трансформацій. Наразі кінематогра-
фістам довелося робити неодноразові спроби втілення «лоурен-
сівських почуттєвих моделей» на екрані, перш ніж було досягну-
то певний паритет: «Фрейд — Лоуренс — фільм».

Кінематограф, що хронологічно, водночас із Д. Лоуренсом, «від- 
криває» психоаналіз, спочатку не міг похвалитися створенням 
фільму, який було би зараховано до кіношедеврів. Адже карти-
на «Схованки душі» (1926), що стоїть біля витоків психоаналі-
тичного кіно, не мала такого розголосу, як, скажімо, «Андалузь-
кий пес», що вийшов на екрани 1928 року і в якому фрейдівські 
мотиви звучать досить потужно.

Що ж стосується фільму «Схованки душі», який, усупереч 
правді, рекламували як такий, «де кожний сантиметр плівки 
відзнятий за сценарієм та під безпосереднім контролем докто-
ра Фрейда» [73, 215], цікавий передусім з огляду на митців, які 
його створювали. Австрієць Георг Вільгельм Пабст (1885–1967) 
дебютував як кінорежисер фільму «Скарб» (1923), працюючи до 
того актором, сценаристом та асистентом режисера К. Фрьолі-
ха. Після «Скарбу» з’являються картини «Графиня Донеллі» та 
«Безрадісний провулок». Отже, Пабст був уже досить відомим ре- 
жисером і цілком сформованою особистістю, коли почав працю-
вати над стрічкою «Схованки душі». Від початку 20-х років він 
уже був добре знайомий із теорією З. Фрейда і свідомо викорис-
товував окремі її положення, зокрема положення про позасвідо-
мий світ людини, який упливає на свідомість, скеровуючи її не-
реалізовані бажання, коли «вибудовував» психологічні мотиви 
вчинків героїв.

Психоаналітичний присмак відчувається і в наступних філь-
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мах Пабста, зокрема у «Скрині Пандори» (1929), починаючи від 
якого режисер співпрацює з американською актрисою Л. Брукс, 
яка також із великим інтересом поставилася до теорії Фрейда. 
Кілька років знімаючись у Німеччині, а вона була виконавицею 
головної ролі й у стрічці Пабста «Щоденник пропащої жінки» 
(1929), Л. Брукс внесла в німий кінематограф уміння аналізу-
вати психологічно складні (іноді алогічні) вчинки людини, яка 
потрапляє в площину дії хибних інстинктів та заборонених ба-
жань. 

Коли ж Л. Бунюелем та С. Далі були зняті картини «Анда-
лузький пес», «Золотий вік», в яких явно відчувається вплив 
фрейдівського світовідчуття, вже можна було порівнювати різні 
підходи, обговорювати художньо-виражальні засоби, визначати 
роль психоаналізу не лише у формуванні сюжету фільму, а й у 
причетності зазначеної стрічки до певного художнього напрям-
ку. Це особливо відчутно у відношенні до «Андалузького пса», 
який, з одного боку, є психоаналітичним, а з іншого — належить 
сюрреалізму — напрямку, що саме в цей період формує свою ес-
тетику. Як відомо, пізніше, після зустрічі Далі і Фрейда (1938), 
зв’язок «психоаналіз — сюрреалізм» буде закріплено остаточно, 
так би мовити, на офіційному рівні.

Спроби використовувати елементи психоаналізу відзначають-
ся кінознавцями і в картині «Антракт» (1924), створеної Р. Кле-
ром у співавторстві з іспанським живописцем Ф. Пікабіа. На пси-
хоаналітичному підтексті окремих епізодів фільму — поховання, 
тотемістичний мотив причастя «кров від крові моєї», де «некрофі-
лія переноситься на інший ритуал, що культово маніпулюється, 
і виникає анахронічне протиріччя», — наголошує відомий ні-
мецький дослідник О. Гмелін [286, 27]. Він також зазначає, що, 
на жаль, у самому фільмі «нічого не було доведено до кінця». 
Підкреслимо ще один показовий момент: до створення психоа-
налітичних стрічок від початку були залучені кінематографісти 
Німеччини, Іспанії та Франції, що зумовило охоплення значного 
культурного простору. Отже, протягом 20–30-х років існування 
«психоаналітичного фільму» стає незаперечним фактом.

Потрібно зазначити, що, відштовхуючись від перших спроб 
установити діалог «кінематограф — психоаналіз», на межі ХХ–
ХХІ століття вже був накопичений чималий досвід кіноінтерпре-
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тації психоаналітичних ідей. Він зумовив існування в сучасному 
кіно своєрідного паритету: психоаналіз стимулює кінопошуки, 
кінематограф пропагує психоаналіз. Не можна не рахуватися 
і з тим, що протягом наступних (після 20–30-х років) десяти-
літь ХХ століття певними аспектами психоаналізу цікавилися 
такі видатні діячі світового кінематографу, як П. Альмодовар, 
М. Беллоккьо, І. Бергман, Б. Бертолуччі, Л. Вісконті, Л. Кавані, 
П. Пазоліні, С. Пекінпа, С. Спілберг, Л. фон Трієр, Ф. Фелліні, 
А. Хічкок та ін.

Частина цих режисерів — Л. Вісконті, С. Спілберг, Ф. Феллі- 
ні — визнавала психоаналіз естетико-мистецтвознавчою концеп-
цією, що вплинула на процес їхнього формування. Італійський 
кінознавець, драматург та сценарист Б. Ронді зазначає: «…пси-
хоаналіз і вся «психологія потаємного»  представляють для Фел-
ліні об’єкт щирого, а не вигаданого інтересу, бесід та читання» 
[202, 141] і підкреслює, що хоча Фелліні і не є «систематичним» 
читачем, проте він неодноразово перечитує Юнга і Фрейда.

Для Б. Бертолуччі та П. Альмодовара творчий процес є поза-
свідомим спонтанним актом. Це, зокрема, спонукає як їхнє осо-
бистісне звернення, так і інтерес інших митців до робіт З. Фрей-
да, які стимулюють активізацію уяви, фантазії чи натхнення.

Проте найчастіше кінорежисери використовують певні психо-
аналітичні моделі як такі, що «рухають» сюжет фільму. Зокрема, 
об’єктом уваги митців ставали концепція «едіпова комплексу» 
(«Психо», «Загибель богів»), прояви садомазохизму («Сало, або 
120 днів Содому», «Солом’яні пси», «Колекціонер», «Розтинаю-
чи хвилі», «8 мм»), сновидіння («Сунична галявина») або дослі-
дження сексуально-еротичних потягів людини («Останнє танго в 
Парижі», «Нічний портьє», «Основний інстинкт», «Непристойна 
пропозиція», «Церемонія», «Фатальне бажання»).

На особливу увагу заслуговують ті кінотвори, автори яких, 
знаходячись під впливом психоаналізу або безпосередньо поста-
ті З. Фрейда, намагалися використовувати цю систему поглядів, 
персоналізовану через її автора, для аналізу широкого соціаль- 
ного чи моральнісного контексту. Такий шлях, на нашу думку, 
найповніше виявляє саме інтерпретаційні, а не ілюстративні 
можливості щодо використання психоаналізу в кіно. У зазна-
ченому контексті виокремимо фільми італійського режисера 
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М. Беллоккьо «Кулаки в кишені» — дебют режисера, що відбув-
ся у 1965 році, та «Стрибок у порожнечу» (1980).

Обидва фільми послідовно реалізують психоаналітичні моти-
ви, якими керуються у своїх вчинках молоді люди: ненависть 
до батьків, агресивність, жорстокість, «побутовість» смерті (герой  
виконує фізичні справи, спираючись на труну), патологічну хво- 
робливість. Але водночас М. Беллоккьо відтворює драму італій-
ської родини на тлі тих процесів, які зрештою приведуть до мо-
лодіжної революції 1968 року. Герой першого фільму «Кулаки в 
кишені» ще не усвідомлює наступного руху, а саме: витягти ку- 
лаки з кишені. У картині «Стрибок у порожнечу» хворобливі на-
строї героя вже ніколи не трансформуються у хоча б якусь усві- 
домлену дію. М. Беллоккьо намагався досить ґрунтовно проана-
лізувати стан молодої людини, яка знаходиться в полоні позасві-
домих бажань, у полоні «трагічного передчуття», витоки, зміст і 
значення якого їй так і не вдається збагнути. На нашу думку, ці 
стрічки є оригінальними прикладами інтерпретації психоана-
літичних засад режисером, який, безперечно, впевнено почуває 
себе в межах фрейдівської теорії.

До яскравих зразків інтерпретації психоаналізу в сучасному 
кінематографі треба віднести і фільм Л. Кавані «Нічний портьє» 
(1974), в якому морально-психологічне дослідження історії пато-
логічного сексуального захоплення гітлерівця і його жертви —  
ув’язненої концтабору — подаються в контексті розгляду кон-
кретних подій та людських доль уже після повалення фашизму. 
Лейтмотив картини «Нічний портьє», що знята, як і інші стріч-
ки Л. Кавані, на підґрунті ніцшеансько-фрейдівської моделі ро-
зуміння суспільства й окремої людини як агресивних, завжди 
ворожих одна одній сторін, підсилювався її попередніми кіноро-
ботами, зокрема серією телевізійних історико-документальних 
фільмів «Історія Третього рейху». Творчість Кавані дає привід 
поставити запитання: «Чи може режисер, створивши психоана-
літичний фільм, потім знімати «інші» картини чи вже буде сві-
домо спрямований на «антипсихологічний» матеріал?»

Проблема «співпраці» митців із психоаналізом, що протягом 
уже більш ніж сторічної історії існування перетворилася на своє- 
рідний міф, значно складніша, ніж узагалі проблема світогляд-
них вимірів митця. Психоаналіз має таке вагоме психологічне 
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підґрунтя, яке здатне «захопити» не стільки розум, скільки чут-
тєвість людини. Внаслідок безпомилковій «стратегії» З. Фрейда 
щодо занурення психоаналізу у сферу історії, фольклору, міфоло-
гії, релігії, мистецтва створюється ситуація, завдяки якій митець 
виявляється в суцільному «оточенні» психоаналітичних ідей. 

Зрозуміло, що йдеться про тих митців, які долучилися до пси-
хоаналізу. Кінознавці робили і будуть робити певну селекцію, 
аналізуючи той чи інший фільм у творчості конкретного режисе-
ра, проте хоча б дотичність до психоаналізу вже накладає відби-
ток на усю творчість митця. Дещо опосередковано, але таку саму 
спрямованість можна простежити в позиції М. Дремлюги, яка —  
і це, на нашу думку, є досить показовим — систематизує напрям-
ки кінематографічної інтерпретації психоаналізу. Так, на її по-
гляд, потрібно розглядати перш за все інтерпретацію інстинктів 
(сексуально-еротичного, честолюбства, агресії), теорії дитячої 
сексуальності, теорії сновидінь. При цьому М. Дремлюга під-
ключає до аналізу виокремлених питань проблему сприймання 
і, апелюючи до фільму «Психо», підкреслює наступне: «…картина 
А. Хічкока має універсальну спрямованість, викликаючи інтерес 
і тих, хто «знімає» з нього лише поверхневий шар, розплутуючи 
хитросплетіння сюжету, і тих, хто здатний «виявити» ще декілька 
шарів, що приховані під першим, віддаючи належне інтелекту-
альній грі, в яку вплетені постулати З. Фрейда» [86, 10].

Проблема, яку ми розглядаємо, подана М. Дремлюгою, так би 
мовити, у русі «в глибину», натомість нам видається за доціль-
не побачити її, скоріше, в просторовому підході: звертаючись до 
психоаналізу, митець тією чи іншою мірою залишається в полоні 
його концепцій. Це стосується і видатних кіномитців, і тих, хто їх 
наслідує. Зрештою складається ситуація, яку можна визначити 
так: від психоаналітичної кінокласики до стереотипів.

Коли ми вживаємо поняття «психоаналітична кінокласика», 
то маємо на увазі не лише той факт, що авторами творів були ви- 
знані майстри кіно. У таких випадках йдеться і про ступінь «зану- 
рення» у психоаналіз, і про ступінь вірогідності його представлен-
ня у фільмі. У такому контексті показовим є фільм Л. Бунюеля  
«Денна красуня» (1966), сюжет якого дозволив режисерові тор-
кнутися і проблеми спотвореного дитячого виховання, і феномена  
садомазохизму, і відтворити стан залежності людини від сексуа- 
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льно-еротичних уподобань. Психоаналітичну спрямованість цієї 
картини визнавав і сам Л. Бунюель, розкриваючи деякі аспекти 
власного суворого виховання: «Вища форма доброчинності, казали  
нам, є цнотливість, конче необхідна для пристойного образу жит-
тя. Нас роздирала болісна боротьба між інстинктом та цнотливіс-
тю. Вона відбувалася тільки в думках, але породжувала гнітюче 
почуття провини» [46, 49]. 

Зрозуміло, що почуття провини було породжене виховними 
засадами і релігійністю, яка панувала в середовищі, де про-
йшли дитячі роки режисера. Певним чином таке саме «середо- 
вище» у вигляді релігії, моралі, відпрацьованих століттями норм 
«правильної» поведінки присутні й у фільмі «Денна красуня»: 
інтелігентний чоловік, мати, родина. Але у стрічці є й інше: пси-
хологічна травма, отримана у дитинстві Севериною, — героїнею 
картини. Восьмирічною дівчинкою вона грається м’ячем, коли 
її схоплює і брутально стискає в обіймах «людина зрілого віку, 
дуже сильна, огрядна, брудна» [46, 117]. У тексті сценарію Л. Бу-
нюель підкреслює, що Северина не лякається, а, навпаки, дозво-
ляє пестити себе, добровільно зробивши крок назустріч робітни-
кові: «Дівчинка із заплющеними очима справляє таке враження, 
ніби вона сама кинулася в обійми чоловіка» [46, 117]. Спілкуван-
ня Северини і робітника перекриває владний голос матері, яка 
кличе доньку. Л. Бунюель підкреслює символічну силу заборони 
(голос матері) на бажання «пройти шляхом відкриття», маючи на 
увазі відкриття «сексуальних вражень».

Зазначимо, що Фрейд і кіномитці — у контексті нашого ана-
лізу — це Бунюель — могли лише констатувати: відхилення від 
нормативної поведінки слід шукати у травмах дитячого віку, за 
висловом Фрейда, у «сексуальних враженнях, сприйнятих у ран-
ньому дитинстві».

Для героїні фільму «Денна красуня» сексуальна насолода асо-
ціюється із чимось забороненим, таким, що треба задовольняти 
у «відповідному закладі». Так, вишукана аристократка Севери- 
на — виконання цієї ролі стало справжнім акторським здобут-
ком К. Деньов — опиняється в борделі мадам Анаїс саме заради 
брутального сексу та мазохістичних переживань. Северина сві-
домо йде на роздвоєння свого життя: вдень — вона відома повія, 
ввечері — вишукана аристократка.
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До психоаналітичної кінокласики потрібно віднести і карти-
ну Л. фон Трієра «Розтинаюча хвилі» (1996), яка заслуговує на 
особливу увагу ще й тому, що режисер спробував увести в розви-
ток психоаналітичної канви стрічки релігійну тему. Зазначимо, 
що ставлення самого Фрейда до релігійних проблем було досить 
специфічним. Хоча він і виріс у релігійній родині, сам психоана-
літик був переконаним атеїстом, а обґрунтовану ним концепцію 
психоаналізу вважав саме науковою і раціональною, виступаю-
чи проти перетворення своїх ідей на нову релігію чи оновлену 
форму міфології.

Л. фон Трієр, вихований в атеїстичній родині, все ж не втратив 
інтересу до релігії і вже у свідомому віці прийняв католицизм. 
Як режисер, який сформувався під значним впливом психоана-
літичних ідей, він спробував розглянути протиріччя між релі-
гійною вірою та сексуальним життям людини. Що означає для 
віруючого сексуальна насолода, яку релігія вважає гріховною? 
Власне, в такому двобої опиняється Бес Мак-Нейл — героїня 
фільму «Розтинаюча хвилі». Тендітна романтична Бес пережи-
ла важку психічну травму після смерті брата. Наслідком пере-
живання смерті близької людини і перебування в психіатричній 
лікарні стала «здатність» дівчини «спілкуватися з богом»: Бес 
«розмовляє» з богом, імітуючи його голос. Водночас віра у бога 
не знищує мрії про кохання, про чуттєву насолоду. Режисер зні-
має не тільки весілля, але й епізод шлюбної ночі героїні. При 
всій коректності цих кадрів він підкреслює захопленість героїні 
тими новими відчуттями, які Бес дарує її чоловік. Здавалося б, 
режисер демонструє нам гармонію релігійного та чуттєвого. Але 
фільм значно складніший, ніж той шар почуттів героїні, з яких 
починається розповідь. 

Другий шар її переживань має драматичне підґрунтя: на 
нафтобудівній платформі сталася аварія, внаслідок якої чоло-
віка Бес паралізувало. Для нього більше не існує сексуальних 
стосунків із дружиною, і він примушує її зраджувати його. При 
цьому чоловік висуває умову: дружина повинна в подробицях 
розповідати йому про свої пригоди. Не можна сказати, що релі-
гійна Бес відразу ж пристає на пропозицію чоловіка. Вона ви-
словлює сумніви щодо необхідності таких вчинків, але чоловік 
запевняє її, що така жертва, така аморальність сприятиме його 
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одужуванню: чуттєві стреси, почуття ревнощі здолають його па-
ралізований стан.

Як це не парадоксально, але саме релігійність Бес допомагає їй  
сформувати для себе своєрідну заповідь: самопожертва через 
сексуально-еротичну розбещеність поверне чоловіка у нормальний  
стан. Бес не витримує того життя, якого від неї вимагає і чоловік, і 
ту жертовність, яку вона начебто добровільно прийняла. Бес поми- 
рає, але зрештою її чоловік одужує. Жертва виявилася недарем-
ною. Проте зробити якісь чіткі наголоси у фільмі Л. фон Трієра до-
сить важко. Передусім залишилося без відповіді запитання: «А чи 
потрібна віра, якщо вона не врятовує, а карає саме віруючого?»

Окрім зазначених тенденцій, що можна віднести до психоана-
літичної класики, є чимало фільмів, які потрібно кваліфікувати 
як стереотипи. Якщо проаналізувати американські чи західно-
європейські картини, що зроблені в площині психоаналізу, то 
в першу чергу чітко простежується акцентуація постаті лікаря-
психоаналітика, який в силу певних ситуацій виходить за межі 
суто професійних функцій і активно діє в не типових для себе 
обставинах. 

Серед фільмів такої інтерпретації психоаналізу є свої показо-
ві зразки, наприклад, американська стрічка «Колір ночі» (1993) 
режисера Р. Раша. Завдяки досить складному детективному сю- 
жету й акторській роботі Б. Уілліса стрічка мала глядацький 
успіх і досить схвальні відгуки преси. Пацієнтка відомого лікаря-
психоаналітика (Б. Уілліс) покінчила життя самогубством, ви-
стрибнувши на очах лікаря з вікна його кабінету. Побачивши її 
розчавлене тіло на сірому асфальті, лікар внаслідок шоку втрачає 
здатність розрізняти кольори: сірий колір асфальту блокує чер-
воний колір крові. Водночас у героя Уілліса з’являються почут-
тя невпевненості, розгубленості, розчарованості у власних про- 
фесійних можливостях. Як наслідок — він сам стає пацієнтом 
лікаря-психоаналітика, відвідує групові психоаналітичні сеанси. 
Несподівано починаються вбивства — вбивають лікаря, який ке-
рував групою пацієнтів, і функції детектива доводиться здійсню-
вати Б. Уіллісу. Поступово глядача занурюють у множину пси- 
хологічних та сексуальних збочень: перевдягнена у хлопчика дів- 
чина, яка зґвалтована братом-садистом і охоплена ідеєю помсти 
та ін. Усе закінчується американським «happy-end», хоча гляда-
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ча і примушують в останніх епізодах картини витримати жор-
стоку бійку між лікарем-психоаналітиком і братом-збоченцем.

Як відомо, З. Фрейд і його послідовники досить прискіпливо 
ставилися до проблеми родинних стосунків, що впливають на 
формування дитини, відбиваючись і на її сексуально-еротичних 
уподобаннях. В «Автобіографії» Фрейд зазначає: «Дивовижні  
наслідки відносно сексуальності дітей були спочатку отримані 
шляхом дослідження дорослих, але пізніше, приблизно у 1908 ро- 
ці, з’явилася можливість підтвердити їх безпосередніми спосте-
реженнями за дітьми» [241, 118].

Сьогодні ніхто не заперечує як важливості статевого вихован-
ня, так і складності його здійснення. Зокрема, кінематограф по-
стійно аналізує процес сексуального формування дітей, але, як 
правило, експлуатує негативну роль батьків, які спотворюють  
дитяче світосприйняття. Фільмів, основою яких є глибокі, поде-
куди трагічні суперечності в середині родини, безліч, і вони мо-
жуть бути об’єктом самостійного дослідження. Наразі виокреми-
мо дві американські картини останнього десятиріччя минулого 
століття: «Кров з молоком» (1997) та «Зло» (1999).

Фільм режисера А. Бернстайна «Кров з молоком» присвяче-
ний долі вісімнадцятирічного хлопця, якого пригнічує власна 
матір, контролюючи кожний його крок. Син ненавидить матір, 
але матеріальна залежність від неї примушує його не лише при- 
ховувати власні почуття, а й постійно носити маску «гарного 
сина». Розчавлений материнською владою, Гаррі переносить 
ненависть до матері на будь-кого з навколишнього середовища. 
Досить незначного поштовху, щоб хлопець почав із радістю де-
монструвати жорстокість, агресивність і жадобу до насильства. 
Найкомфортніше він відчуває себе, коли виконує замовлення на 
вбивства від членів місцевої мафії. Режисер Дж. Флінн у кар-
тині «Зло» досить переконливо показує, як долю дітей руйнує 
батько-деспот. Психічно травмовані діти з хворобливими уяв-
леннями про добро і зло здатні тільки на вбивство, насильство, 
ґвалтування тощо.

Моделі подібних фільмів, як правило, мало відрізняються 
одна від одної, а відмінність стрічки від стрічки зумовлена сту-
пенем талановитості чи професіоналізму тих, хто залучається до 
кінопроцесу.
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Досить активно сучасні кінорежисери відпрацьовують тему 
зґвалтування дівчат власними батьками, братами чи близьки-
ми родичами. При цьому, як правило, двозначно подається роль 
матері, яка знає, що відбувається в її родині. Наразі, не бажаючи 
втратити чоловіка, вона закриває очі на трагічну ситуацію, що 
складається. Існують і більш «коректні» моделі «сюжетобудуван-
ня»: мати помирає, а батько-ґвалтівник сам виховує доньку.

На нашу думку, показовою у цьому плані є «Жертва краси» —  
американо-німецька стрічка, знята П. Лінчем (1992). Чарівна 
молода шкільна вчителька привертає увагу талановитого фото-
графа, який допомагає їй зробити швидку кар’єру в модельному  
бізнесі. Замальовки із життя моделей змінюються у фільмі 
П. Лінча епізодами жорстоких убивств чоловіків, які мають той 
чи інший стосунок як до організації показу мод, так і до зйомок 
рекламних роликів. Після майже двогодинного кінематографіч- 
ного відтворення «кривавих розбірок» лікар-психіатр пояснює 
поліцейським і фотографу Ділану, що вбивцею була скромна  
вчителька-модель. Колись у дитинстві її зґвалтував батько, якого 
вона пізніше вбила. Зґвалтування і вбивство, як пояснює гляда- 
чам лікар, сформували у дівчини подвійний комплекс: чоловік 
ототожнюється з батьком, отже треба вбити чоловіка, який до тебе  
наближається. Зазначимо, що фільм «Жертва краси» зроблений 
на високому професійному рівні з витонченими режисерськими 
знахідками та досить умотивованою, переконливою поведінкою 
виконавців головних ролей — Д. Рубін та С. Шелін. І все ж стріч-
ки такого плану не стають художньою подією, оскільки мають 
чітко визначені ознаки певної схеми, що з тими чи іншими змі-
нами переходить із фільму до фільму.

Картина «Жертва краси» показова і щодо еволюції образу ге-
роїні, яка на початку кінострічки є звичайною вчителькою молод- 
ших класів. Автори психоаналітичних фільмів намагаються під-
креслити звичайність, буденність тих людей, які за певних обста- 
вин демонструють здатність до найжахливіших учинків, що здава- 
лося б аж ніяк не можуть асоціюватися з характером персонажу.

Звичайність своєї героїні підкреслює і німецький режисер 
Р. Хюттер, знімаючи картину «Холодні пальці» (1996): Коні від 
дев’ятої до шостої працює у шпиталі медсестрою, а вночі разом із 
подругою Бібі підробляє в агенстві «секс по телефону». У Коні є 
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постійний клієнт, якого називають «холодні пальці». Сам він до- 
сить легко втягує скромну медсестру в світ власних еротичних 
фантазій. І «звичайна» дівчина не лише легко, але й з радістю 
долає усі моральні обмеження, життєві правила, що певний час 
начебто були її людською суттю.

Близькою до фільму «Холодні пальці» є картина режисера 
М. Херрона «Американський психопат» (2000). Герой стрічки 
нічим не відрізняється від оточення. Він звичайний у повному 
розумінні цього слова. Проте вночі цей «звичайний» громадянин 
перетворюється на «витонченого» вбивцю, який тероризує місто.

Отже, фрейдівська думка про наявність у психіці кожної «зви- 
чайної» людини потягу до вчинків, що ставлять її поза мораллю 
та законом, знаходить послідовне втілення в сучасному кінемато-
графі. 

Підкреслюючи певну схематичність психоаналітичних філь-
мів останніх років, в яких, як ми вже зазначали, інтерпретація 
підмінена ілюстрацією, варто наголосити, що частина митців на-
магається зламати існуючі схеми, перенести у картину ту творчу 
пошуковість, якою позначений психоаналіз. У цьому контексті 
виокремимо стрічку американського режисера Дж. Бентоліла 
«Лабіринт» (1996). Автори кінотвору намагалися відтворити мо-
дель міні-суспільства: дія картини відбувається у трьох кімнатах, 
кожна з яких має своїх господарів. Хто ж формує міні-суспільство, 
що є відбиттям суспільства справжнього? Це психіатр і його паці-
єнт, який зізнався у вбивстві, звичайний непомітний клерк, на-
півбожевільна дівчина, дві жінки, невідомо ким зв’язане мерт-
ве тіло. За жанром «Лабіринт» — це психодрама, і врешті-решт 
головною рушійною силою життя міні-суспільства є психіатр, а 
три кімнати — це символ фрейдівського суспільства, яке він асо-
ціював із гігантською психіатричною лікарнею. 

Із картиною «Лабіринт» співзвучний фільм «Павук» (2002), 
знятий режисером Д. Кроненбергом. Співтворчість канадських 
та англійських кіномитців була спрямована на поєднання обра-
зу психічно хворої людини із «психічно хворим» містом, де люди-
на змушена провести своє життя. Якщо Дж. Бентоліла (режисер 
стрічки «Лабіринт») створює штучний, повністю сфантазований 
ним простір міні-суспільства, то Д. Кроненберг відтворює життя 
лондонського Іст-Енда. 
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На перший погляд, сюжет фільму досить простий, якщо роз-
глядати його в контексті інших психоаналітичних картин, і по-
лягає у наступному: головний герой Денніс Клег, роль якого ви- 
конує Р. Файнс, провівши декілька років у психіатричній кліні- 
ці, повертається до Іст-Енду — лондонського району, де пройшло 
його дитинство. Колишній психічно хворий повертається у сере- 
довище (Іст-Енд), минулий час (дитинство), для того, щоб відчути 
атмосферу, яка спонукала його психічний розлад. Відтворюючи 
брудні темні завулки Іст-Енду, повітря яких ніби віддзеркалює 
характер дивного, відлюдькуватого Денніса Клега, автори стріч-
ки надзвичайно переконливо «ілюструють» думку З. Фрейда про 
постійну ворожість навколишнього середовища кожній конкрет-
ній людині. Фільм «Павук», на нашу думку, міг би привернути 
значно більшу увагу кінознавців, ніж це сталося, адже в кон-
тексті психоаналітичних ідей його автори послідовно провели 
тезу про те, що кожна людина в особистісному внутрішньому 
світі рухається замкненим колом: дитинство визначає майбутнє, 
психічні травми повертають у дитинство, а замкненість у пси- 
хіатричній лікарні аж ніяк не допомагає уникнути тих «демо-
нів», тих «павуків», від яких не звільняється людська психіка.

Серед однотипних американських фільмів, в яких є спроба до-
слідити залежність людини від власних еротичних бажань, гли-
биною аналізу і коректністю осмислення конкретних ситуацій 
відрізняється картина режисера П. Космінскі «Білий олеандр» 
(2002). Успіх стрічки значною мірою зумовлено М. Пфайффер — 
виконавицею головної ролі.

Мати (М. Пфайффер) і її донька — талановиті художниці. Але 
матір, яка вбила свого коханця, ув’язнена на багато років. У су- 
міш складних почуттів — любов, зрада, право на вбивство як пом- 
сту, існування в замкненому просторі тюрми — додається ніц- 
шеанський мотив обрання, винятковості матері й доньки. Талант,  
як уважає героїня, дає людині необмежені права. Доводячи їхню 
винятковість, матір-убивця з тюрми керує долею доньки.

Не потрібно обминати увагою і досвід італійських кіномит-
ців, пов’язаний із створенням фільму «Малена» (2000). Режисер 
Дж. Торнаторе досить переконливо відтворює на екрані провін-
ційне життя Сіцілії часів Муссоліні. Єдине, що порушує буден-
ність та традиційні звичаї маленького містечка, — це Малена 
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Скардіа — місцева красуня, яка є об’єктом постійної уваги, не-
нависті, пліток. Єдина провина жінки — її краса. Успіх стрічки 
значною мірою зобов’язаний виконавиці головної ролі М. Белуч- 
чі і режисер максимально підкреслює красу молодої італійсь- 
кої кінозірки. Проте в психологічному плані найголовнішим у 
картині «Малена» є образ тринадцятирічного Ренато, який зако- 
ханий у Малену першим чистим коханням. Фрейдівська ідея про 
панування дитячої сексуальності в процесі формування чуттє-
вості людини талановито трансформована Дж. Торнаторе в про- 
цес становлення почуття любові. Щира почуттєвість Ренато осо-
бливо яскраво виявляється на тлі його «чоловічого» оточення —  
більш дорослих хлопців, які стосовно Малени демонструють 
найпримітивніші, найбрутальніші бажання. Дж. Торнаторе про- 
тягом першої половини фільму підкреслено реконструює ту ат-
мосферу хтивості, яка супроводжує появу Малени на вузьких 
вулочках маленького міста. Власне, його мешканці провокують 
ситуацію, коли у важкі воєнні роки Малена змушена заробляти 
на хліб у борделі. І лише пізніше, коли жінка втрачає красу, на-
буває рис посередненості, що так цінується провінціалами, Ма-
лена починає сприйматися місцевим середовищем як своя. 

М. Белуччі, яка сьогодні широко відома завдяки фільмам 
«Квартира», «Клеопатра», «Незворотність», переконливо відтво-
рила всю панорамність почуттів Малени, особливо до закоха-
ного у неї Ренато. Актрису надихали власні досить драматичні 
дитячі роки, коли краса дівчини була об’єктом такої заздрості 
її подругами, що призводило до повного розпачу та відчаю: «Як 
тільки Моніка (актриса Белуччі — Т. К.) перетворилася з прива-
бливої школярки з тугими косами на юну красуню, так до армії 
заздрісниць-однокласниць приєдналися усі без винятку жінки 
Чітта-ди-Кастелло — маленького провінційного італійського 
містечка, в якому випало народитися Белуччі» [7, 20]. Прина-
гідно зазначимо, що окрім сексуальності, Фрейд чималу увагу 
приділяє іншим почуттям людини, серед яких заздрість посідає 
особливе місце і може спонукати її до аморальних вчинків з не 
меншою силою, ніж потяги до любові чи смерті.

Підкреслимо, що зацікавлене ставлення кінематографістів до 
психоаналітичної проблематики не тільки зберігається у культур-
ному просторі ХХІ століття, а й набуває нових рис. Так, стає оче-
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видним, що протягом останніх років у європейському кіно почала 
формуватися нова тенденція, а саме: кінематографісти зосереди- 
ли увагу на осмисленні окремих фактів особистого та наукового 
життя як З. Фрейда, так і його прихильників. Своєрідним поштов-
хом до розвитку такої тенденції доцільно розглядати французьку 
телевізійну версію історії стосунків З. Фрейда та Марії Бонапарт 
(1882–1962) — грецько-данської принцеси, яка була, з одного боку, 
пацієнткою З.Фрейда, а з іншого — відомим психоаналітиком, 
фундатором «Паризького психоаналітичного товариства».

Телефільм режисера Б. Жако «Принцеса Марія» (2004) послі-
довно і з документальною точністю реконструює життя З. Фрейда 
та його родини в момент приходу до влади фашистів. Саме прин-
цеса Марія, роль якої зіграла   К. Деньов, рятує засновника пси-
хоаналізу і влаштовує його переїзд до Англії. Віддаючи належ- 
не цьому телефільму, знятому на високому професійному рівні,  
все ж найбільш помітним — в означеному нами аспекті — є стріч-
ка Д. Кроненберга «Небезпечний метод» (2011) — екранізація 
п’єси англійського драматурга К. Хемптона «Зцілення бесідою».

Події, відображені у фільмі «Небезпечний метод», відбували-
ся протягом 1904–1913 років, тобто в період становлення психоа-
налізу й перших спроб «адаптувати» до його ідей як європейське 
медичне середовище, так і найближче оточення З. Фрейда та 
К. Юнга. Автори «Небезпечного методу» торкнулися багатьох «бо- 
лючих» проблем в історії психоаналітичного руху, а саме: при-
чини конфлікту й наступного розриву стосунків між Фрейдом 
та Юнгом, діагностика і шляхи лікування С. Шпільрейн — ро-
сійської пацієнтки К. Юнга, яка страждала нападами істерії.  
У ці — центральні епізоди фільму — «вплетені» поїздка трьох 
психоаналітиків — З. Фрейда, К. Юнга і Ш. Ференці — до США, 
сексуально-еротичні «сеанси» Юнга та Шпільрейн, наркозалеж- 
ність О. Гросса та ін. При певній еклектичності відтворення ре-
альних подій з історії психоаналізу фільм Д. Кроненберга дає 
можливість акторам і глядачам долучитися до життя таких 
яскравих особистостей першої половини минулого століття, як 
З. Фрейд, К. Юнг, О. Гросс, С. Шпільрейн, Ш. Ференці та ін.

Визнаємо, що документальний матеріал, який став підґрун-
тям «Небезпечного методу», поставив режисера і акторів у до-
сить складне становище, оскільки, з одного боку, відтворення 
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на екрані персоналій такого рівня й історичної значущості, як 
З. Фрейд або К. Юнг, вимагає особливої коректності, а з іншого —  
відкриває перед творчим колективом фільму нові професійні 
перспективи. У такому контексті, на наш погляд, слід оцінити 
як творчу перемогу роботу К. Найтлі над образом Сабіни Шпіль-
рейн (1885–1942). Хоча у фільмі відтворено лише кілька років із 
життя цієї непересічної особистості, манера гри К. Найтлі ство-
рює навколо її героїні той своєрідний морально-психологічний 
простір, який примусить мислячого та небайдужого глядача за-
цікавитися подальшою долею пацієнтки К. Юнга.  

До безперечних досягнень авторів фільму є включення в кон-
текст «демонстрації» досягнень «небезпечного методу» процесу 
лікування такого своєрідного хворого, як Отто Гросс (1877–1920). 
В реальності К. Юнгу — при активній участі З. Фрейда — дове-
лось допомагати людині, яка на момент появи в психіатричній 
лікарні була визнаним австрійським психоаналітиком, активно 
включеним у творче життя європейських експресіоністів. Вод-
ночас О. Гросс достатньо тісно пов’язаний із тогочасними євро- 
пейськими політичними процесами. Будучи переконаним анар-
хістом, він співпрацював із членами радикальної комуни Монте, 
зокрема з Веребою (Анкона. Італія). При цьому Гросс із молодих 
років страждав важкою наркотичною залежністю. З. Фрейд, висо-
ко оцінюючи О. Гросса як професійного лікаря-психоаналітика, 
робив усе можливе для відновлення його здоров’я: Гросс стає па-
цієнтом Юнга у клініці Бургхольцлі. Протягом фільму В. Кас-
сель — виконавець ролі О. Гросса — з’являється лише в кількох 
епізодах, які зіграні настільки виразно й психологічно бездоган-
но, що передбачають подальше осмислення, в тому числі і кіне-
матографічне, його життєвої та наукової біографії.

На прикладі цих двох фільмів, що привертають увагу, можна 
стверджувати, що тенденція привнесення біографічно-докумен- 
тального чинника в кінематограф, що «працює» з «психоаналі-
тичним матеріалом», не лише виправдовує себе, а й відкриває 
нові шляхи у вже традиційному та зафіксованому певними мо-
делями зв’язку «кіномистецтво — психоаналіз». 
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4.3. РІМЕЙК У СТРУКТУРІ ПРОБЛЕМИ  
КІНОІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У попередніх підрозділах ми намагалися показати, по-перше, 
теоретичну значущість поняття «інтерпретація», завдяки якому 
кінознавство виявляє певні тенденції сучасного кінопроцесу, а 
по-друге, допомагає розкрити своєрідність взаємозв’язку кіно-
мистецтва з філософсько-естетичними надбаннями свого часу. 
Ще одним аспектом інтерпретації виступає рімейк — феномен, 
який породжений кінематографом і не лише розширює наше уяв- 
лення про специфіку інтерпретаційних можливостей цього виду 
мистецтва, а й занурює у недостатньо вивчені виміри творчості 
кінематографістів, передусім сценаристів, режисерів і акторів.

Поняття «рімейк» (від англ. Remake — переробляти, робити 
знову) певним чином збігається з поняттям «інтерпретація», але 
водночас має і свою специфіку. Якщо «інтерпретація», як зазна-
чалось раніше, означає тлумачення, пояснення, то «рімейк» — 
це переробка. Сам зміст «рімейку» потребує введення в ужиток 
поняття «першотвір», тобто вимагає зафіксувати наявність тво-
ру, що перероблюється. Таким чином, на нашу думку, в широ-
кий контекст питань інтерпретації, складовою частиною яких є 
і рімейк, обов’язково потрібно включити поняття «першотвір», 
а вже потім виявляти їх взаємозалежність та взаємозв’язок.  
І лише після цього доцільно здійснювати відповідний аналіз кон-
кретних позицій.

Варто підкреслити, що визначення інтерпретації та рімейку 
важливе передусім у теоретичному плані, адже подальша до-
слідницька робота щодо зростання у кількісному вираженні й у 
якісному опрацюванні понятійно-категоріального апарату над-
звичайно важлива для сучасного кінознавства. На нашу думку, 
варто підкреслити потенціальні можливості саме сучасного пе-
ріоду, адже на попередніх етапах кіномистецтво не опановувало 
таку кількість нових жанрів, не експериментувало так сміливо з 
використанням науково-технічних досягнень. Отже, всі нові тен-
денції та явища у кінопроцесі вимагають всебічного осмислення 
і теоретичного обґрунтування їх понятійно-категоріального за-
безпечення. Водночас чітке визначення понять «інтерпретація» 
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та «рімейк» сприятиме подальшому розвитку теорії кіно, адже у 
центрі уваги дослідника опиняється фільм, якому передував не-
пересічний мистецький твір, визначений нами як «першотвір», 
що вже ставав предметом осмислення. Таким чином, вивчення 
рімейку завжди передбачає порівняльний аналіз.

Зазначимо, що, оскільки у формально-логічному аспекті по-
няття «інтерпретація» значно ширше, ніж поняття «рімейк», тре-
ба враховувати наступний теоретичний контекст. Інтерпретація 
в мистецтві — це, як правило, подвійний процес: 1) поглиблене 
тлумачення сюжетних ліній та образів інтерпретованого твору; 
2) переведення твору з одного виду мистецтва в інший, адже 
будь-який літературний жанр — роман, повість, п’єса — може 
трансформуватися у театральну чи кінематографічну площину. 
При цьому і в одному, і в іншому випадку феномен тлумачення 
зберігається. Якщо, наприклад, кілька акторів на сценах різних 
театрів виконують роль Гамлета, то йдеться про специфічні ак-
центи, які вони (актори — Т. К.) роблять, про їх вік та зовніш-
ність, про загальний «малюнок» вистави, розроблений режисе-
ром. При цьому кожний виконавець може «привнести» елементи 
авторського «бачення» шекспірівського героя, залишаючись, зро- 
зуміло, в межах самого тексту. 

У дещо іншому вимірі інтерпретація трагедії «Гамлет» постає 
в кінематографі, оскільки у цьому випадку йдеться про викорис-
тання принципово нових художньо-виражальних засобів. Це, 
наприклад, можна спостерігати у стрічці Г. Козинцева «Гамлет» 
(1964). Навіть те, що режисер фільму ряд епізодів переніс на на-
туру, на відкритий простір, відмовившись від декорацій, що од-
разу ж динамізувало дію, надало конкретним ситуаціям більшої 
життєвості. Блискуча робота оператора Й. Грицюса дозволила у 
кожному кадрі яскраво втілити ту напружену атмосферу, якою 
просякнуті основні епізоди картини. Важливу роль щодо розкрит-
тя емоційного стану героїв відіграє крупний план. Якщо обрати  
метою дослідження порівняльний аналіз зв’язків «п’єса — теат- 
ральна вистава», «п’єса — фільм», «театральна вистава — фільм», 
то стають очевидними специфічні ознаки інтерпретації першо-
джерела — трагедії Шекспіра. 

Натомість найцікавішим є дещо інший аспект, а саме: відмін- 



ТИМОФІЙ КОХАН

191  ■

ність чи спільність інтерпретації та рімейку. Для визначення  
нашої позиції зосередимо увагу на історії західного досвіду екра-
нізації п’єси англійського драматурга, що розпочалася значно  
раніше, ніж з’явилася версія Г. Козинцева. Так, у 1910 році дансь- 
кими митцями здійснюється перша в історії кінематографа екра-
нізація трагедії «Гамлет». Через десять років глядачі побачили 
версію німецьких митців, де роль Гамлета виконала Аста Ніль-
сен. Особливий інтерес як у глядацької аудиторії, так і у кіно-
критиків викликала екранізація 1948 року, здійснена видатним 
англійським актором Л. Олів’є, який був режисером цієї стріч- 
ки і виконавцем ролі Гамлета. Після виходу на екрани фільму 
Г. Козинцева з’являється ще одна англійська кіноверсія «Гамле-
та» (1969), створена відомим англо-американським режисером  
Т. Ричардсоном. Інтерес до образу Гамлета не зникає й у акто- 
рів, які порівняно недавно зайняли високі позиції в ієрархії ви-
знаних майстрів кіно. Зокрема, певний резонанс викликала кіно- 
інтерпретація образу Гамлета, запропонована відомим амери-
канським актором М. Гібсоном.

Реконструюючи найбільш показові кіноверсії видатного шек-
спірівського твору, вважаємо, що всі вони є інтерпретаціями, 
оскільки, спираючись на конкретне літературне підґрунтя — тра- 
гедію, написану Шекспіром у 1601 році, — пропонували її власне 
тлумачення, зберігаючи водночас сюжет, головних дійових осіб,  
логіку розвитку подій. Натомість ознак рімейку твір набуває 
лише тоді, коли є факт ґрунтовної переробки того, що стає поштов- 
хом для подальшої творчості. Зазначимо, що рімейк (у межах  
існуючого досвіду) — це явище, що намагається «обминути» кла- 
сичні твори. Те, що кінематографічна класика знаходиться поза 
увагою рімейку, слід оцінити позитивно, адже ми визнаємо са-
моцінність класики, її довершеність і певну канонічність щодо 
наступного руху мистецтва. Втручання в тканину класичного  
твору, будь-які спроби «переробити» його досить ризиковані пе-
редусім тому, що є шляхом до руйнування певних критеріїв, які  
прийняті людством. Рімейк же, на нашу думку, виступає як мож-
ливість експериментування з поточним мистецьким процесом, із 
творами, що за певних причин дають поштовх для випробуван-
ня різних моделей режисерської чи акторської роботи.
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Стосовно рімейку потрібно враховувати і той факт, що кіне-
матограф — це досить молоде естетико-художнє явище, і нако-
пичений ним досвід не викликає того пієтету, який супроводжує 
існування конкретних творів у значно «старших» за віком видах 
мистецтва. Зрештою, визнаємо, що певна морально-психологічна 
обмеженість щодо кінокласики все ж існує і, на нашу думку, за-
слуговує на позитивну оцінку. Адже дотепер ще не висувалися 
ідеї створення рімейків, скажімо, «Землі» О. Довженка, «Вогнів 
великого міста» Ч. Чапліна, «Івана Грозного» С. Ейзенштейна, 
«Євангелія від Матфея» П. Пазоліні чи «Леопарда» Л. Вісконті.  

Аналізуючи рімейк, треба звернути увагу ще на одну його осо-
бливість, а саме: досить активну практичну реалізацію при міні-
мальній теоретичній обґрунтованості цього явища. Підґрунтям 
для розгляду рімейку можуть бути критичні статті, присвячені 
аналізу як «першотвору», так і його «рімейку». Зрештою, висвіт-
лення зазначеної проблеми присутнє у роботах Я. Березницько-
го, Я. Маркулан, О. Мусієнко, Ю. Ханютіна. Дотичними до неї 
є і загальнотеоретичні дослідження Р. Соболєва, Г. Капралова, 
Є. Теплиця і С. Фрейліха. Звернемо увагу і на позицію україн-
ських естетиків Т. Гуменюк і Л. Левчук, які в широкому контек-
сті естетико-мистецтвознавчих проблем  торкаються, зокрема, і 
проблеми рімейку.

Так, Т. Гуменюк у статті «Культура кінця ХХ століття у пост- 
модерністському відображенні» пропонує власне бачення рімей-
ку, наголошуючи, що «фільм-рімейк» повністю відтворює сюжет 
якоїсь відомої у минулому стрічки. Робиться це задля того, щоб 
перенести фабулу старої картини на сучасний ґрунт та добитися 
не лише формального оновлення твору, а й більшої співзвучнос-
ті вимогами сучасності. Слід ураховувати, що за різних причин 
покоління глядачів, наприклад 80-х років, досить часто не ма-
ють змоги подивитися фільми 40–50-х. Т. Гуменюк зазначає, що 
осучаснена атмосфера кінокартини активніше впливає на гля-
дача, адже виступає як спроба «замкнути на коло спільноту все-
людських і художніх проблем, довести, що вирішення їх у часі 
самоцінне й одвічне» [72, 138].

Таке спостереження Т. Гуменюк щодо рімейку як теоретич-
ної проблеми свідомо звужує коло фільмів, що дотичні до нього 
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в якості «першотвору». Адже дослідниця робить наголос на тих 
стрічках, що поєднують «вселюдські та художні проблеми». При 
подальшому аналізі практики кінорімейків бачимо, що далеко 
не завжди відбір «першотвору» відповідає цим вимогам.

Теоретично перспективним є, на наш погляд, твердження 
Т. Гуменюк, що рімейк можна розглядати як «розгорнуту ху-
дожню цитату, яка уможливлює існування цілісного художнього 
явища у плині часу завжди, як «тепер» і «зараз» [72, 138]. На 
думку дослідниці, рімейк потрібно також пов’язувати з тими мис- 
тецькими процесами, якими позначені постмодерністські по-
шуки діячів культури, адже однією з ознак мистецтва цієї доби 
є цитування. Отже, воно (цитування — Т. К.) цілком доречно 
може розглядатися як одна з ознак рімейку.

Цієї ж проблеми, хоча і в опосередкованій формі, торкається 
Л. Левчук у навчальному посібнику «Західноєвропейська естети-
ка ХХ століття», відзначаючи, що в певні періоди історії розвитку 
мистецтва відбувається «змішування (свідоме чи мимовільне) по-
дій різних літературних творів, використання певних уже відомих 
сюжетних ліній у процесі створення нового літературного твору» 
[144, 17]. У такому контексті досить гостро постає питання про 
збереження «чистоти» класичної спадщини та про неможливість 
нехтувати класичною традицією. З позиції Л. Левчук можна зро-
бити висновок, що «змішування» різних літературних творів — це 
«змішування» може відбуватися не лише в літературі — гостро 
ставить ще одне питання: професіоналізм митців. Проте стосовно 
кінорімейків ситуація є дещо іншою, адже, як буде продемонстро-
вано далі, у його створенні беруть участь митці, яких аж ніяк не 
можна звинуватити у непрофесіоналізмі. 

Аналіз кінорімейку вимагає, на нашу думку, детального від-
творення історії його становлення, яку розпочинають два філь-
ми відомого німецького режисера Ф. Мурнау: «Двуликий Янус» 
(1920) та «Носферату — симфонія жаху» (1922). Ці картини — 
екранізація літературних творів: перша — повісті Р. Стівенсона 
«Дивна історія доктора Джекіля та містера Хайда», друга — ро-
ману Б. Стокера «Гість Дракули». Обидві вони, як відомо, ство-
рені в експресіоністичній манері, а атмосфери страху режисер 
досягав, експериментуючи з контрастністю білого та чорного ко-
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льорів, із використанням кадрів негативу та з долученням муль-
типлікаційних зйомок.

Після 1920–1922 років було зроблено кілька рімейків цих 
стрічок. Так, після фільму Ф. Мурнау історію доктора Джекіля 
і містера Хайда понад десятка разів переносили на екран, і у 
такий спосіб, при бажанні, можна розглядати проблему «за» і 
«проти» численних рімейків. Водночас необхідно враховувати, 
що всі вони ґрунтуються на літературному творі — повісті Сті-
венсона, а це означає, що ми маємо змогу аналізувати досить 
складні ланки творчого процесу: «екранізація — інтерпретація —  
рімейк». При цьому, як із фільмом Ф. Мурнау «Двуликий Янус», 
у всіх наступних рімейках зберігається ефект «екранізація — 
інтерпретація», адже, окрім кінематографічного «першотвору» 
(картина Ф. Мурнау), митці матимуть змогу звертатися і до пер-
шоджерела (повість Р. Стівенсона).

Фільм Ф. Мурнау стимулював американського кінорежисера 
Р. Мамуляна у 1932 році зняти картину «Доктор Джекіль і міс-
тер Хайд». Кінознавці відносять стрічку Р. Мамуляна до най-
вдаліших інтерпретацій повісті Стівенсона. Водночас у фільмі 
досить виразно простежуються риси рімейка, зокрема, у відтво-
ренні атмосфери страху, насиченні певних епізодів передчут-
тям трагедії тощо. Р. Мамулян експериментує з виражальними 
можливостями «суб’єктивної камери» і зберігає властиву карти-
ні Ф. Мурнау експресіоністичну спрямованість. Успіх кіноверсії 
1932 року значною мірою забезпечив виконавець головної ролі 
Ф. Марч, який продемонстрував яскраві здібності перевтілення 
і здобув за цю роботу премію «Оскар».

Незважаючи на успішне втілення на екрані стівенсонівсько-
го сюжету Мамуляном, інтерес кінематографістів до історії док-
тора Джекіля не зникає, і у 1941 році ще один американський 
режисер В. Флемінг робить її нову кіноверсію. Його картина ще 
більше втрачає ознаки екранізації та інтерпретації, набуваючи 
рис рімейку. Автори фільму досить чітко рухаються в межах кі-
номоделі Р. Мамуляна, проте самоцінність авторського підходу у 
рімейку В. Флемінга виявляється, на наш погляд, у досить пере-
конливому розкритті теми моральнісного роздвоєння людини. 

Відзначимо, що і другий фільм Ф. Мурнау «Носферату — сим-
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фонія жаху» спонукав митців до створення кількох кіноверсій: 
«Носферату — привід ночі» режисера В. Херцога (Німеччина, 
1970) та «Дракула Брема Стокера» режисера Ф. Копполи (США, 
1992). Щодо цих рімейків показовим, є, по-перше, факт незгаса-
ючого інтересу визнаних професіоналів до містичної румунської 
легенди, а по-друге — акцентуація обома режисерами епізоду ко- 
рабля-привида, який везе на своєму борту вампіра Носферату, —  
є чіткою цитатою з картини Ф. Мурнау. 

Повертаючись до відтворення історії втілення в кінопроцес 
феномену «рімейк», підкреслимо, що значну увагу до цього яви-
ща виявили кінематографісти 50-х років. Наразі показовим є 
своєрідний мистецький діалог «Японія — США», що утворений 
на основі картини «Сім самураїв» та її рімейку «Чудова сімка».

Потрібно наголосити, що Акіра Куросава (1910–1998) — ре-
жисер славетного фільму «Сім самураїв» — завжди цікавився 
морально-психологічним підґрунтям тих чи інших вчинків героїв 
своїх стрічок. Саме тому у стрічці «Сім самураїв» наголос робиться 
не стільки на пригодницькому аспекті, скільки на самому фено-
мені самурая — людини, що, як правило, належала до дрібного 
дворянства військово-феодального соціального прошарку. Найма-
ючись в охоронці, самураї намагалися незворотньо наслідувати 
вимогам жорсткого морального кодексу. Завдяки цій специфіці 
феномену «самурайства», звернення А. Куросави до загальнолюд- 
ських проблем добра і зла допомагало йому зробити об’єктом сус-
пільної уваги широке коло морально-етичних проблем. 

На відміну від етичної орієнтації фільму «Сім самураїв», кар-
тина «Чудова сімка», маючи певний морально-етичний підтекст, 
усе ж увійшла в історію світового кіно як яскравий зразок вес-
терну. Слід визнати, що це був досить показовий приклад мож-
ливостей жанру «вестерн», зроблений на високопрофесійному 
рівні з чітко підібраною режисером Д. Стьорджесом командою 
виконавців. На нашу думку, рімейк фільму «Сім самураїв» посів 
досить високе місце в ієрархії американського кіно саме завдя-
ки яскравим акторам, передусім Ю. Бріннеру, С. Мак-Куїну та 
Х. Буххольцу.

Натомість А. Куросава зробив наголос на внутрішній характе-
ристиці своїх персонажів. Саме глибина світоставлення японсько- 
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го режисера надала йому можливість відтворити психологічні 
особливості, наприклад, спілкування самураїв та селян, перекон- 
ливо показати страждання людей, дійсно доведених голодом до 
останньої межі. Куросава чітко відтворює картину соціального роз- 
шарування: самурай — це людина, яка не «опуститься» до селяни-
на; він має право на зверхність. Водночас, давши слово захища-
ти, самураї змушені змиритися навіть із аморальними вчинками 
селян — пограбуванням їх мертвих товаришів, що, за законами 
самурайської честі, — найстрашніший гріх. Проте навіть це не 
може спонукати самурая відмовитися від даного селянам слова.

У фільмі «Чудова сімка» Д. Стьорджес не опікується такими  
психологічними нюансами. Дещо декоративне мексиканське се-
лище, куди приїздять ковбої, зумовило і певну театральність де-
яких епізодів стрічки. Ковбої і селяни одразу знаходять спільну 
мову, і ніхто не засуджує молодого героя, який залишається з 
селянами. Ще один важливий аспект, що принципово роз’єднує 
фільм «Сім самураїв» та його рімейк. Перша картина повністю 
зроблена на ґрунті японського життя, яке подається у порівнян-
ні різних соціальних зрізів, що є принципово важливим для за-
гальної атмосфери стрічки, друга — досить послідовно проводить 
думку про те, як сім красивих, сповнених життя чоловіків пого-
джуються померти за богом забуте мексиканське селище. Адже 
та мізерна винагорода, яку вони можуть отримати, аж ніяк «не 
тягне» на стимул до смертельної боротьби.

Що ж до рівня художності, то фільм «Чудова сімка» по бага-
тьох позиціях поступається «першотвору», але, як приклад блис-
куче реалізованих можливостей вестерну, він мав цілком при-
родний глядацький успіх.

На нашу думку, аналізуючи сутність рімейку, не можна зали- 
шити поза увагою надзвичайно продуктивний приклад, пов’я- 
заний з осмисленням і переосмисленням своєрідної теми, а саме: 
«аромат жінки». Так, у 1974 році на екрани вийшла картина відо-
мого італійського режисера Д. Різі «Запах жінки», де виконавцем 
ролі незрячого військового був Вітторіо Гассман (1922–2000) —  
один з провідних італійських акторів кіно і театру, якому ця 
стрічка надала можливість повністю реалізувати свій творчий 
потенціал: він і різкий аж до непристойності, і відверто чуттє-
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вий, і брутальний водночас. Проте це, так би мовити, зовнішній  
малюнок ролі, за яким криються відверто трагічні інтонації. 
Саме вони і розкривають нам внутрішній світ героя. Д. Різі дає 
можливість В. Гассману у кількох надзвичайно важливих епі-
зодах повністю виявити ті глибокі переживання, які роз’їдають 
душу його героя. Це, наприклад, епізод спроби самогубства, коли  
герой змушений визнати, що він не лев, а тільки мріяв їм бути. 
Чи інший епізод — надзвичайно важливий для виявлення зміни 
внутрішніх стимулів у поведінці героя Гассмана — прохання до-
помоги у дівчини, яка його кохає. Крик про допомогу — це, влас-
не, визнання трагічної ситуації, в якій він опинився, але водно- 
час і спроба з нею примиритися. Чіткий вибір, який врешті-решт 
робить герой фільму, дозволяє йому розпочати нове життя. 

Американський рімейк фільму «Запах жінки» від початку по-
винен був бути іншим, оскільки американське кіно докорінно від-
різняється від італійського. І цю відмінність двох кінематографій 
ще більше загострює виконавець головної ролі Аль Пачино — іта- 
лієць за походженням. Отже, так, як відрізняються ці два кінемато- 
графа, так відмінні і два італійці: В. Гассман і А. Пачино.

Полковник Слейд занурений у себе, суворий і відсторонений 
від зовнішнього світу. А. Пачино свідомо не намагається насліду- 
вати В. Гассмана, а «вибудовує» абсолютно протилежну психоло-
гічну модель: він не розділяє своє життя на «світле» і «щасливе», 
минуле і «темне», «трагічне» і сучасне. Його герой був і залишаєть-
ся військовим. Це підкреслює така деталь, як мундир, який пол- 
ковник Слейд бере з собою у поїздку до Нью-Йорка і, одягнувши 
його, вирішує покінчити з життям. Епізод невдалого самогубства 
є і у «першотворі», і у рімейку, але режисери і актори реалізують 
цю тему по-різному. 

Д. Різі й В. Гассман уважають, що самогубство героя — це 
прощання з насолодою, щедрістю життя, з чуттєвістю, яку надає 
сонце, любов, фарби світу, сміх дитини тощо. У рімейку М. Брест 
і А. Пачино інтерпретують епізод самогубства як цілком логічне 
завершення життя Слейда — людини, яка завжди була схильна 
до саморуйнування і знаходилася у полоні мазохістських комп-
лексів. Слейд не приховує, що після того, як протягом кількох 
днів віддасть належне розвагам, він покінчить життя самогуб-
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ством, постійна думка про яке певною мірою сприяє його своєрід-
ному самоствердженню. Чи не найсильнішими епізодами рімей-
ку є швидкісна поїздка на «Феррарі» сліпого полковника і епізод 
танцю Слейда з незнайомою красунею. Особливе психологічне 
навантаження несе запитання героя про розміри танцювальної 
площадки, яку він не може побачити. У рімейку є кілька момен-
тів, деталей, які переконують, що американським кіномитцям 
притаманне цілком авторське ставлення до матеріалу. Отже, на 
нашу думку, рімейк виступає своєрідним поштовхом для осмис-
лення міри авторства в процесі вторинного опрацювання яко-
гось кіносюжету.

Ситуація із «першотвором» і рімейком «Запаху жінки» пере-
конливо доводить, що рімейк несе ознаки «авторства» не тільки 
в певних епізодах чи деталях, але й є цілком самоцінним ціліс-
ним твором. Оскільки успіх американського рімейку повністю 
завдячує Аль Пачино, тому варто особливо відзначити безпо-
милковість вибору М. Брестом виконавця головної ролі. Талант 
А. Пачино, рівень його професіоналізму спричинив своєрідну си-
туацію конкуренції з талантом і професіоналізмом В. Гассмана, 
а отже «двобій» блискучих акторів дозволив говорити про худож-
ню рівноцінність «першотвору» та рімейку.

Акторський паритет «Гассман — Пачино» є приводом розгля- 
нути ті рімейки, в яких актори не змогли піднятися до професіо-
налізму тих, хто виконував головні ролі у «першотворах». Яскра-
вим прикладом цього аспекту проблеми є спроби створення рі-
мейків картин «Фанфан-Тюльпан» та «Монпарнасс 19», успіх 
яких був зумовлений участю в них легендарного Жерара Філіпа 
(1922–1969).

Стрічка «Фанфан-Тюльпан» (1952) мала шалений успіх прак-
тично у всьому світі. Наведемо фрагмент спогадів колег Ж. Філі- 
па щодо перших показів фільму у Франції та за кордоном: «Фан- 
фан-Тюльпан» виявився справжнім святом не лише для Жера-
ра, але й для глядачів. Успіх був запаморочливий. За кілька мі-
сяців Жерар Філіп став Фанфаном-Тюльпаном від Парижа до 
Пекіна, від Нью-Йорка до Москви, від Квебека до Варшави. Ак-
тор Жан-Марк Теннберг, який знімався у фільмі і був присутній 
того вечора, коли його (фільм — Т. К.) показували на Каннсько-
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му фестивалі, писав: «Ми всі, як діти, полюбили Фанфана. Спа-
сибі, Фанфан! Починаючи з Жерара і до робітників кіностудії, 
всі ми пишаємося тобою» [93, 237]. 

Режисер Крістіан-Жак, який у 1948 році вже знімав Ж. Філі- 
па в картини «Пармська обитель», був вражений тими змінами, 
які відбулися з актором під час роботи над роллю Фанфана-
Тюльпана: «Жерар був (підкреслено Крістіаном-Жаком — Т. К.) 
Фанфаном у повсякденному житті. Жодний сніданок не прохо-
див без дружніх прочуханок, під час яких у хід йшли картопли-
ни, крем і багато чого іншого. Жерар сам потрапив в полон ним 
самим створеного персонажу. На зйомках «Пармської обителі» 
цього ніколи не траплялося» [93, 233]. 

Окрім Ж. Філіпа — виконавця головної ролі, Крістіан-Жак 
зібрав блискучий ансамбль виконавців (Дж. Лоллобриджіда, 
Н. Роквер, Ж.-М. Теннберг, Ж. Паж), кожний з яких, навіть на рів- 
ні епізоду, органічно «вписався» в тканину цього авантюрно-
пригодницького фільму.

Безперечно, треба було мати неабияку сміливість, щоб зроби-
ти рімейк «Фанфана-Тюльпана» (2003). Проте його практична 
реалізація підтвердила, що однієї сміливості в мистецтві замало. 
Немає сумніву, що у французького режисера Ж. Кравчика, про-
дюсера Л. Бессона та актора В. Переза — виконавця ролі Фанфа-
на — були найкращі наміри, але результати виявилися досить 
невтішними, що, зокрема, було пов’язано з неможливістю кон-
курувати з неповторною атмосферою картини Крістіана-Жака, а 
головне — талантом і дивовижною харизмою Ж. Філіпа.

Невдалим, на наш погляд, виявився і рімейк картини «Мон-
парнасс 19» — «Модільяні» (2004), знятий у США М. Девісом. 

 У фільмі режисера Ж. Беккера «Монпарнасс 19» Ж. Філіп, зі-
гравший художника Модільяні, співпрацював із визнаними «зір-
ками» європейського кіно, зокрема, А. Еме, Л. Вентурою і Л. Паль- 
мером. Сюжет стрічки ґрунтувався на найскладнішому періоді  
життя художника, коли доведений до відчаю невизнанням, глу-
зуванням, зневагою митець перетворюється на алкоголіка, по-
ступово втрачаючи людське обличчя. Кінокритики закидали 
фільму мелодраматичність, поверховість та фрагментарність у 
відтворенні життя Модільяні та того мистецького середовища, в 
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якому пройшли його останні роки. Проте всі віддавали належне 
акторській майстерності Ж. Філіпа.

У картині «Модільяні» головну роль виконав Е. Гарсія, висо-
кий професіоналізм якого не викликає жодного сумніву. Проте, 
намагаючись «раціоналізувати» Модільяні, він, на жаль, дещо 
спростив його образ. Окрім того, актору, на нашу думку, зава-
жав і сценарний матеріал, в якому перебільшені і проблема на-
ціональної приналежності митця, і його ворожнеча з П. Пікассо. 
Отже, якщо у випадку з фільмом «Запах жінки» талант акторів 
сприяв певному паритету між «першотвором» і рімейком, то кар-
тини за участю Ж. Філіпа залишилися неперевершеними.

Подібна ж ситуація склалася з рімейком фільму «Пекуче сонце» 
(1960) режисера Р. Клемана — екранізацією детективного роману 
відомої американської письменниці Патрісії Хайсміт (1921–1995) 
«Талановитий містер Ріплі», який надруковано у 1955 році.

Аналізуючи французьку стрічку, кінознавець В. Туріцин 
аргументовано спростовує поверхневе трактування фільму як 
детективу, в якому «бідний хлопець жорстоко вбиває «багатого 
хлопця» заради його грошей, красуні-нареченої та власного міс-
ця під «пекучим сонцем» життя. Як зазначає Туріцин, «в романі 
досліджується головним чином психологія раба, який збунтував-
ся та намагається помститися за знущання над собою. У фільмі 
Ріплі вбиває Грінліфа не тільки і не стільки через помсту. Мо-
тив, який ним рухає, значно складніший і приводить до більш 
глибоких розміркувань» [223, 121]. 

На думку дослідника, «ситуація «Пекучого сонця», що побудо-
вана на заміщенні (витісненні) однієї людини іншою, можливо, і 
не відрізняється новизною, але, як завжди, викликає інтерес. Ідея 
«двійників» особливо вражає, коли їй надається філософський 
зміст» [223, 122]. Піднятися над детективною фабулою роману 
П. Хайсміт і побудувати фільм на морально-психологічному ана-
лізі вчинків та мотивів дій його героїв режисеру Р. Клеману, без-
перечно, допомогли виконавці головних ролей: М. Рене (Ф. Грін-
ліф), А. Делон (Т. Ріплі) та М. Лафоре (Мардж). Отже, «Пекуче 
сонце» Р. Клемана було екранізацією роману, який на той час 
вже п’ять років був відомий принаймні американському читаче-
ві. При цьому — в межах екранізації — Р. Клеман, зберігаючи 
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детективну природу твору П. Хайсміт, дозволив собі трансформу-
вати кінострічку в бік морально-психологічної драми: в екрані-
зацію була свідомо привнесена авторська інтерпретація.

 Майже через сорок років після виходу на екран фільму «Пе-
куче сонце» з’являється його римейк — «Талановитий містер 
Ріплі» (1999), знятий американським режисером Е. Мінгеллою. 
Як і у випадку з рімейками стрічок за участю Ж. Філіпа, аме-
риканська версія «Пекучого сонця» програє на кількох рівнях: 
по-перше, на інтерпретаційному, втрачаючи той потужний мо- 
рально-психологічний аспект, який в детективну історію вніс 
Р. Клеман, по-друге, на акторському. У картині задіяні непо-
гані, але молоді актори М. Деймон, Д. Лоу, Г. Пелтроу, які на 
той час ще не набули особистісних рис, пов’язаних із життєвим 
і творчим досвідом. По-третє, американський рімейк програє і 
на професійному рівні деякою метушливістю, дрібністю епізодів, 
занадто прискіпливою увагою до деталей.

Натомість картина Р. Клемана вражає майже графічною чіткі- 
стю вирішення кожного епізоду, що було зумовлено режисерсь- 
кою концепцією фільму і дозволило створити метафору «пекучо-
го сонця». Саме метафоричність, досягнута Р. Клеманом, вима- 
гає акценту на важливому, на нашу думку, моменті: американ-
ський рімейк має назву «Талановитий містер Ріплі», а це означає,  
що автори підкреслюють свою приналежність передусім до ро-
ману. Французькі кіномитці йшли дещо іншим шляхом, і їхній 
«першотвір», маючи сценариста П. Жегоффа, навпаки запропо-
нував авторську інтерпретацію роману.

Потрібно зазначити, що американським фільмом «Таланови-
тий містер Ріпплі» інтерес кіномитців до роману П. Хайсміт не 
вичерпується, оскільки у 2002 році відомий італійський режисер 
Л. Кавані знімає стрічку «Гра Ріпплі», яку, з одного боку, аж ніяк 
не можна розглядати як рімейк першої чи другої стрічки, але, з 
іншого, варто атрибутувати як приклад яскравої «авторської» ін-
терпретації, що може відбутися в процесі екранізації.

Розгляд історії «входження» рімейку в європейський та аме-
риканський кінопростір вимагає аналізу ще однієї специфічної 
ситуації, яку можна визначити як автоплагіат. Найпоказовішим 
і, можливо, єдиним прикладом цього явища є фільм «І бог ство-
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рив жінку», що у 1956 році знімає тоді ще молодий французький 
режисер Р. Вадим. Це була його перша самостійна картина, го-
ловну роль в якій виконувала Б. Бордо. До цього Р. Вадим пра-
цював асистентом режисера М. Аллегре в картині «Жюльєтта» 
та намагався утвердитися як сценарист. Щодо Б. Бордо, то вона 
почала зніматися на початку 50-х років , але її перші кінороботи 
не привертали особливої уваги. 

Фільм «І бог створив жінку» мав неабиякий резонанс, впли-
нувши на становлення популярності як режисера, так і актри-
си. Небайдужість фахівців та глядачів до кінодебюту Р. Вадима 
була очевидною. Успіх же Б. Бардо взагалі перевершив усі спо-
дівання, а інші режисери згодом почали експлуатувати актри-
су саме у тій «типологічній спрямованості», що була визначена 
Р. Вадимом.

Через тридцять років режисер починає знімати у США рімейк 
власного фільму, дія якого відбувається не лише в іншому часо-
вому вимірі, але й у іншому культурному просторі. Логічно при-
пустити, що, приймаючи рішення про створення рімейку, Р. Ва-
дим розраховував саме на новий час, який міг викликати інтерес 
до картини у молоді та поновити зацікавленість старшої за віком 
аудиторії, що, безперечно, пам’ятала шалений успіх «першотво-
ру». Режисер розраховував і на новий територіальний чинник —  
американський культурний простір, який надавав йому можли-
вість творчо переосмислити та по-новому змоделювати поведін-
ку молодої «розкутої» американки у тих сюжетних ситуаціях, що 
пропонував сценарій рімейку «І бог створив жінку».

Фільм став по суті творчою поразкою Р. Вадима, яка була 
спровокована ним самим. Підтвердженням цього є паралельний 
розгляд «першотвору» та рімейку, які, що особливо потрібно під-
креслити, зняті одним режисером. Аналіз французького філь-
му «І бог створив жінку» вимагає виокремлення постаті героїні 
Б. Бардо, яка яскраво відобразила ті тенденції у поведінці моло-
дих жінок, які засвідчували їхнє пристрасне бажання позбутися 
пресінгу традицій і вимог міщанської французької родини, сві-
домо кидаючи виклик умовностям «суспільства споживання».

Б. Бардо не лише на екрані, а й у власному житті демонстру-
вала щирість, доведену «до межі», від якої вже було недалеко 
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до позиції свідомого шокування своїх прихильників. Уся пове-
дінка Жюльєтти — героїні Бардо — демонструвала право жінки 
на емоційно-чуттєві переживання та на власний вибір об’єкту 
цих переживань. Якби героїні Б. Бардо поставили питання, чи 
має жінка право заради щастя та кохання переступити мораль, 
релігійні настанови, суворе батьківське виховання, вона б, не 
вагаючись, відповіла позитивно.

Режисер не риторично, а цілком реально поставив свою герої-
ню перед проблемою вибору, адже Жюльєтта має певні стосунки і 
з Еріком (К. Юргенс) — немолодою людиною із залишками чоло-
вічого шарму, і з Антуаном (К. Маріан) — молодим егоїстичним 
красенем, і з Мішелем (Ж.-Л. Трентіньян) — хлопцем, який по-
справжньому її кохає. «Позитивний» герой перемагає і врешті-
решт Жюльєтта обирає відданого їй Мішеля. Хоча б ескізно, але 
Р. Вадим намагався накреслити ті суперечки, що постануть у по-
дружньому житті Жюльєтти та Мішеля. Задля відтворення бурі 
почуттів, що сповнюють героїню, режисер знімає шалений танок 
дівчини, який закінчується ляпасом, що Жюльєтта отримує від 
чоловіка. «Позитивний» Мішель навряд чи буде підтримувати 
волелюбність своєї молодої дружини.

Від образу Жюльєтти, створеного Б. Бардо, розпочалося своє- 
рідне, так би мовити, насаджування в кіномистецтві образу 
жінки-підлітка, яка і зовні ще остаточно не сформована, і внут- 
рішньо знаходиться в стані становлення. Оцінюючи причини 
успіху образу Жюльєтти у мільйонів кіноглядачів, кінознавець 
О. Мусієнко зазначає: «Молодим людям 50-х років, розчарова-
ним, позбавленим орієнтирів у житті, імпонував той виклик, 
який кидала дівчина міщанському оточенню» [168, 67]. О. Му-
сієнко вважає, що мрії Жюльєтти збігалися з мріями мільйонів 
молодих дівчат, які намагалися «бути самими собою, не грати 
соціальних ролей, нав’язаних їм старшим поколінням, не брати 
участі в гонитві за успіхом, як його розуміють батьки» [168, 67]. 

Водночас образ, створений Бардо, яскраво віддзеркалював іс-
нуючу прірву між мріями Жюльєтти і реальним станом речей. 
Чим, власне, для неї закінчиться її бунт проти традицій, її по-
шук свободи і щастя? Він завершиться тією самою роллю домо-
господарки, яку традиційно виконувала звичайна французька 
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жінка з провінції, і протест, цікавий для оточення Жюльєтти, 
нічого не дає їй самій: це протест заради протесту.

У рімейку, запросивши на головну роль актрису Ребекку де 
Морней, яка здатна створювати сильні вольові характери, Р. Ва-
дим отримав зовсім іншу ситуацію, а саме: Жюльєтта демонстра-
тивно самостійна у своїх вчинках. Це сильна, вольова натура, 
яка здатна втекти із в’язниці, грати на гитарі в рок-групі, яка 
жодному чоловікові не дозволить керувати своїм життям. Мож-
ливо, Р. Вадим у співпраці з Р. де Морней міг би зняти цікавий 
психологічний фільм як фільм цілком самостійний, але як рі-
мейк він виявився штучним на всіх рівнях.

Отже, на нашу думку, рімейк заслуговує на поглиблене кі-
нознавче вивчення. По-перше, це пов’язано з необхідністю по-
дальшого опрацювання і введення у широкий теоретичний ужи-
ток ряду понять, зокрема, «рімейк», «авторімейк», «першотвір», 
«інтерпретація — рімейк», «цитування», «авторство» та ін., хоча 
більшість з них тією чи іншою мірою використовуються в сучас-
ному кінознавстві, але вживаються швидше описово, поза чіт-
ким формально-логічним та теоретичним обґрунтуванням.

По-друге, на межі ХХ — ХХІ століть в кіномистецтві вико-
ристання практики рімейку зумовило процес перенесення його 
принципів у багатосерійні телефільми. Наразі показовою є доля 
сюжету французького фільму «Никита» (1990), знятого відомим 
режисером Л. Бессоном. Роль наркоманки, яка врешті-решт, 
пройшовши жорстоке навчання, стає таємним агентом, зіграла 
А. Парійо. Після ж американського рімейка Дж. Бедема історія 
Меггі стала об’єктом «безкінечного» телесеріалу.

Якщо тенденції такого плану закріпляться в сучасному кіно і 
телепроцесі, то це поставить перед науковцями низку нових тео- 
ретичних проблем, тим більш, якщо митці експериментувати-
муть з літературною класикою. Вже сьогодні ми маємо приклади 
екранізації таких романів, як «Дон Кіхот» Сервантеса, «Черво-
не та чорне» Стендаля, «Знедолені» Гюго, «Ідіот» Достоєвського, 
«Анна Кареніна» Толстого, що водночас існують і як телесеріали. 
Чи є телесеріал рімейком? Таке та близькі до нього запитання, 
безперечно, будуть вимагати відповідей і спонукатимуть до по-
дальших теоретичних розвідок на цих теренах.
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4.4. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
БІОГРАФІЧНОГО ФІЛЬМУ

Як уже зазначалося, інтерпретація є надзвичайно складним 
та багатоаспектним феноменом. У попередніх підрозділах моно- 
графії ми намагалися показати кілька вимірів цієї багатошарової 
проблеми. Ще один аспект застосування інтерпретації при роз-
гляді широкого кола проблем з теорії та історії культури пов’я- 
заний із таким своєрідним напрямком у кінематографі, як біогра-
фічний фільм, аналіз якого виявляє чимало питань, що співвід-
носяться з тими, які вже вивчені нами у попередніх підрозділах. 
Зокрема, вони стосуються понятійного забезпечення розгляду 
заявленої проблеми, аргументованості визначень, об’єктивності 
оцінок конкретних кінотворів та ін.

Проблема біографічного фільму може бути розглянута у різних  
аспектах, а саме: визначення поняття «біографізм», біографічний 
фільм як напрямок, співвідношення біографічного та історично-
го фільму, історична традиція та сучасний стан біографічного 
фільму тощо. Кожний із зазначених аспектів має можливості ста- 
ти предметом теоретичного аналізу, проте в контексті пробле-
матики нашої монографії особливу увагу буде приділено влас-
не біографічному фільму, дослідження художньо-виражальних 
можливостей якого значно підсилюється завдяки використанню 
теоретичного потенціалу поняття «біографізм». Мистецтвознав-
чий аналіз зв’язку «біографічний фільм — біографізм» безпере-
чно торкнеться і суміжних аспектів, проте вони будуть виступа-
ти як допоміжні. Зазначимо, що інтерес до біографічного фільму 
живиться тими процесами, які на межі ХХ–ХХІ століть виразно 
простежуються у кінематографії різних країн світу.

Біографічний жанр, активно заявивши про себе у перші деся-
тиліття ХХ століття, наскрізно пройшов через історію кіно. І хоча  
він мав дещо строкату історію, опиняючись іноді на узбіччі кіно-
процесу, проте з поля зору кіномитців на довгий час не зникав 
ніколи. В останні ж роки він постійно присутній і в кінематогра-
фі, і на телебаченні, а це, безперечно, робить актуальним кіно-
знавчий аналіз цього явища.

Варто підкреслити, що біографії одних і тих самих видатних дія- 
чів історії, науки чи мистецтва досить часто стають об’єктом осмис-
лення та інтерпретації в фільмах чи телесеріалах, створених різ-
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ними режисерами із залученням різних акторів, які і зовнішньо, і 
специфікою акторської гри відрізняються один від одного. Таким 
чином, виникає ситуація, при якій кожного разу створюється нова 
кіноверсія тієї чи іншої конкретної персоналії. Так, в історії кіно-
мистецтва існує принаймні дві моделі образів Мерилін Монро та 
Марії Каллас, кілька інваріацій образів Леонардо да Вінчі, Люд-
віга ван Бетховена, Оскара Уайльда, Кромвеля, Томаса Мора та 
ін. Існує низка фільмів, в яких осмислюється доля Генріха VIII, 
Анни Болейн, Генріха Наварського і королеви Марго.

У цьому контексті вельми показовою є ситуація з досвідом ін-
терпретації образу Петра І, який утілили на екрані М. Симонов, 
О. Петренко, В. Степанов, О. Лазарєв, В. Давидов, М. Карачен-
цев, В. Золотухін, М. Шелл. На нашу думку, серед цих імен варто 
виокремити постать Миколи Симонова, який у фільмі режисера 
В. Петрова «Петро І» (1937–1939) створив такий образ російсько-
го царя, який пізніше досить активно експлуатувався іншими 
виконавцями. Якщо певні спільні риси щодо трактування ха-
рактеру Петра І, мотивів його вчинків та психолого-емоційного 
стану в різні періоди життя у виконавців цієї ролі мають збіг, то 
зовнішні дані акторів, а отже і зовнішній малюнок ролі, настіль-
ки різні, що більше або менше узагальнене уявлення про образ 
царя стає досить умовним.

Є приклади і іншого плану: понад тридцять років образ мар-
шала Г. Жукова в радянському кінематографі традиційно вті-
лював актор Михайло Ульянов, який і зовні схожий на Жукова, 
і інтерпретував його характер досить переконливо, і начебто сам 
маршал «благословив» його на відтворення власного образу. Але 
аналогичних фільмів за участю Ульянова знімалося так багато, 
що утворився певний стереотип, який не дозволяв або поглиби-
ти образ, або віднайти в ньому якісь нові виміри. Є ще одна, на 
наш погляд, негативна риса: Ульянов за віком значно старший 
від Жукова, який діє, наприклад, в умовах початку Великої Ві-
тчизняної війни, а отже виникає проблема щодо відповідності 
актора, який перетнув межу п’ятидесятиліття, образу сорокаріч-
ного полководця.

Наступний суперечливий аспект біографічного фільму пов’я- 
заний із фактом виконання тим самим актором ролей видатних 
діячів науки, мистецтва чи політики. Так, у радянському кіно 
досить плідно працював С. Курилов — актор, який мав «шляхет-
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ну» зовнішність, уроджену інтелігентність, не кажучи вже про 
високий професіоналізм. Це дало йому можливість відтворення 
на екрані образів М. Миклухо-Маклая, В. Белінського, М. Вру-
беля, О. Керенського і Г. Гейне. Відомо, що жодна з робіт С. Ку-
рилова не мала зауважень чи заперечення з боку кінокритиків. 
Але чи виправдано, щоб п’ять реальних історичних постатей, 
які належали до різного часу, сфер діяльності тощо, існували на 
екрані в «подобі» одного митця?

В історії італійського кінематографа майже аналогічно екс-
плуатувався актор Дж. М. Волонте, який за короткий проміжок 
часу зіграв Б. Ванцетті, Дж. Бруно та К. Леві.  

До з’ясування питання «за» і «проти» існуючих підходів при 
інтерпретації в кіномистецтві біографії реальної особи ми ще 
звернемося протягом нашого дослідження, а поки що вважаємо 
за необхідне зробити кілька загальнотеоретичних зауважень.

Навряд чи можна стверджувати, що біографічний фільм  
перебував у зоні постійної уваги кінотеоретиків, проте певний 
інтерес до нього виявляли відомі західні науковці (Ж. Садуль, 
Г. Агде), а також українські та російські кінознавці (І. Корнієн-
ко, Р. Юренєв).

У довідковій літературі поняття «біографічний фільм» визна-
чається досить формально: «Біографічний фільм — це твір кіно-
мистецтва, присвячений життю і діяльності історичної особи — 
громадського діяча, полководця, представника науки і культури» 
[124, 47]. Не треба витрачати особливих зусиль, щоб побачити 
недоречність такого визначення. Якщо з громадськими діячами 
все більш-менш зрозуміло, то «полководець» досить суперечли-
ве визначення. Історія знає багатьох видатних представників  
військової справи, хоча поняття «полководець» застосувати до 
них важко. Зокрема, і сьогодні на екранах присутній фільм 
М. Калатозова «Валерій Чкалов», герой якого, хоча і був військо-
вим, проте не вписувався в жодну із зазначених позицій. Водно-
час ця стрічка, безперечно, належить до цієї категорії картин.

Позбавлене чіткості і визначення «історична особа», що фі-
гурує у характеристиці біографічного фільму. А якщо мова йде 
про видатного сучасника, який живе і працює поруч з кінорежи-
сером, хіба він не може бути героєм біографічного фільму? Кіно-
практика блискуче спростовує будь-які часові обмеження щодо 
цього. І. Сікорський, С. Корольов, В. Глушков ставали прототи-
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пами персонажів відомих стрічок ще за своє життя, у розквіті 
своєї наукової діяльності, і, так би мовити, підсилювали своє ви-
знання і науковий успіх. Проте, як герої фільмів, ці особистості 
існували під іншими прізвищами. Чи означає це, що відносно 
сучасника, залучаючи до сценарію фільму факти його біографії, 
навіть використовуючи інтерв’ю з ним, власне ім’я людини вар-
то «приховувати» під псевдонімом? І чи можна таку інваріацію 
все ж таки вважати біографічним фільмом?

Розглядаючи неоднозначність поняття «історична особа» щодо  
контексту визначення біографічного фільму, важливо також 
з’ясувати питання про те, наскільки «історична особа» повинна 
бути «вписана» в конкретний історичний простір, наскільки її 
життя і творчість мають бути документовані, яку роль відносно 
реальної історичної особистості відіграють уява, фантазія, свобо-
да інтерпретації сценариста чи кінорежисера?

Шлях до подолання вказаних суперечностей і відповідно по- 
глиблення нашого знання про можливості цього жанру відкриває  
поняття «біографія», що є одним серед низки суміжних понять, 
за допомогою яких виявляються можливості «біографічного ме-
тоду», спираючись на засади якого і повинен «створюватися» біо-
графічний фільм.

Найбільш систематизовано понятійний апарат, що сприяє вив- 
ченню зазначеного методу, проаналізований українським філо-
софом О. Валевським, який у монографії «Підґрунтя біографіки» 
[48] реконструював процес поступового напрацювання низки 
понять — «біографія», «біографіка», «життєпис», «біографічне 
знання», — завдяки яким вдалося виявити дослідницький по-
тенціал біографічного методу. На сторінках свого дослідження 
науковець, віддаючи належне своїм попередникам — Б. Мейла-
ху, З. Соколовській, Е. Соловйову, Б. Шахматову, М. Ярошевсько-
му, — обґрунтовує в якості засадничого поняття «біографіка».

Значною мірою спираючись на досягнення в зазначеній про-
блемі, ми водночас не поділяємо тези деяких російських культу-
рологів щодо теоретичної вичерпаності «біографічного методу». 

Як відомо, «біографічний метод» був обґрунтований та введе-
ний у широкий ужиток відомим французьким літературознав-
цем, критиком і письменником Шарлем Огюстеном Сент-Бьовом 
(1804–1869). Аргументація наріжних положень «біографічно-
го методу» йшла відповідно до реалізації широких літературо- 
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знавчих розробок науковця. Найбільш послідовно можливості 
«біографічного методу» Ш. Сент-Бьов продемонстрував у серії 
робіт, об’єднаних у п’ятитомне видання «Літературно-критич- 
ні портрети» (1836–1839). Окрім зазначеного п’ятитомника, 
Ш. Сент-Бьов був автором 15-томного зібрання «Бесіди щопо-
неділка», 13-томника «Нові понеділки», на сторінках яких від-
працьовував і поглиблював «біографічний метод». Як зазначає 
російський літературознавець О. Михайлов, Сент-Бьов «мав 
величезну популярність і численних послідовників та учнів, 
найталановитішим з яких був безперечно Анатоль Франс (ав-
тор п’яти томів «Літературного життя» та двох томів «Сторінок 
історії та літератури») [159, 14].

Популяризація Ш. Сент-Бьовом наріжних принципів «біогра-
фічного методу», а також застосування його до аналізу творчості, 
наприклад, Стендаля, викликало неоднозначну оцінку письмен-
никами, літературознавцями та літературними критиками. Най-
більш показовим є ставлення до ідей Сент-Бьова відомого фран-
цузького письменника Марселя Пруста (1871–1922). Зазначимо, 
що теоретичне дослідження «Проти Сент-Бьова» він написав до 
початку роботи над славетним романом «У пошуках утраченого 
часу». На нашу думку, розміркування щодо «біографічного мето-
ду» були для Пруста своєрідною можливістю чіткіше визначити 
для себе самого завдання творчості і ту мету, яку має досягти лі-
тературний твір.

Аналізуючи біографічний метод, обґрунтований Сент-Бьовом, 
М. Пруст зазначає: «…суть його славетного методу в тому, щоб 
судити про твори без відриву від людини, яка їх створила, щоб 
при оцінці автора книги, якщо це тільки не «трактат з геометрії», 
було важливим спочатку відповісти на питання, які здавалося б 
не мають ніякого відношення до творчості (як автор поводиться 
в приватному житті), обкластися усіма можливими відомостями 
про письменника, порівнювати його листи, розпитувати людей, 
які знали його, розмовляючи з ними або читаючи, що вони напи-
сали про нього, якщо їх вже нема в живих» [187, 36]. Що ж стосу-
ється творчості письменника, то М. Пруст стоїть на протилежній 
Сент-Бьову позиції. Він, зокрема, наголошує: «Цей метод йде в 
розріз з тим, чому нас вчить більш поглиблене пізнання самих 
себе: книга — породження іншого «Я», ніж те, яке виявляється у 
наших повсякденних звичках, спілкуванні, пороках. Щоб спро-
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бувати зрозуміти це «Я», потрібно зануритися у глибини самого 
себе, спробувати відтворити його в собі» [187, 36].

М. Пруст іронізує з приводу наївності літературознавців, які 
сподіваються, що одним чудовим ранком вони отримують від 
когось неопублікований лист, який пояснить все, що стосується 
творчості письменника, і ставить, на перший погляд, цілком до-
речні запитання: «Чому факт знайомства, наприклад із Стенда-
лем, дозволяє судити про нього як про письменника?», «Чи вра-
ховує біографічний метод неповторність літературної творчості, 
просякнутої натхненням та уявою?», «Чи пишеться літературний 
твір для когось, чи це є «дійсно особистісне творення в суцільній 
самоті?»

Ще раз підкреслимо, що, на нашу думку, поставлені М. Прус-
том запитання є доречними лише на перший погляд, адже по-
зиція Сент-Бьова зорієнтована на глибоке знання мотивів та 
стимулів творчості, культурного середовища, в якому формував-
ся митець, також має право на існування. Власне, найбільш по-
вним і близьким до об’єктивної реальності відтворенням твор-
чого процесу було б поєднання позицій Сент-Бьова і Пруста. 
При цьому необхідно чітко усвідомлювати постійний інтерес до 
постаті письменника, що є цілком закономірним, адже саме ви-
датні діячі літератури чи іншого виду мистецтва створюють сво-
єрідний «мікроклімат», що впливає на процес культуротворення 
певного історичного періоду.

Можливо, Сент-Бьов не довів аргументований ним «біогра-
фічний метод» до логічного кінця, тобто до включення його у 
контекст психології творчості — саме на цьому, власне, і напо-
лягає М. Пруст, — проте основна ідея «біографічного методу» 
видається цілком слушною і найповніше виявляється завдяки 
поняттю «біографіям», яке є, на нашу думку, важливим струк-
турним елементом «біографічного методу». Якщо останній бере 
свої витоки у французькому літературознавстві від кінця 30-х 
років ХІХ століття, то сьогодні його дослідницькі можливості 
значною мірою «підкріплюються» досягненнями сучасної психо-
логії, яка активно оперує поняттям «пам’ять» і виокремлює такі 
її різновиди, як «оперативна довготривала пам’ять», «біографіч-
на пам’ять», «історична пам’ять». У цьому контексті «біографія», 
залучаючи матеріал пам’яті, відтворює як динаміку, так і про-
цесуальність конкретного матеріалу. 
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Обґрунтовуючи мистецтвознавчий потенціал біографізму, по-
трібно враховувати специфіку мистецтва як форми людської ді-
яльності, при якій відтворення дійсності, власного світобачення, 
особистісних почуттів у конкретному мистецькому творі актуалі-
зує інтерес митця до феномену біографії.

Ще один важливий аспект біографізму, що найвиразніше 
виявляється саме в контексті мистецтвознавства, пов’язаний з 
можливістю широкого використання щоденників, сповідей, авто-
біографій, листування, мемуаристики, тобто тих форм самоана- 
лізу, які — зазвичай — є привілеєм представників художньої 
творчості. Це робить теоретично важливою і перспективною про-
блему «самоаналізу в структурі біографізму».

Підкреслимо, що нові завдання, поставлені сучасною гума-
ністикою перед українським мистецтвознавством, стимулюють- 
ся розвитком мистецтва в умовах повної відсутності ідеологічних 
обмежень і вимагають принципово нових підходів. Це передусім  
пов’язано з більш ґрунтовним відпрацюванням теоретико-мето- 
дологічних засад, спираючись на які те чи інше дослідження, його 
висновки матимуть високий рівень достовірності й об’єктивності. 
Адже суб’єктивізм, втрата професіоналізму, елементи автор-
ського свавілля щодо оцінки тих чи інших мистецьких пошуків, 
творчості конкретних митців, історії вітчизняного і європейсько-
го мистецтва занадто часто виявляються в сучасному мистецтво- 
знавстві. Одним з шляхів подолання цієї негативної тенденції, на 
наше глибоке переконання, і є широке використання мистецтво- 
знавчого потенціалу біографізму і його вищезгаданих складових. 
Водночас їх застосуванням потенціал «біографічного методу» не 
вичерпується, адже кожна із цих складових вимагає певного ко-
регування, якщо мова йде про аналіз їх ролі в створенні системи 
образів у конкретному виді мистецтва.

Для з’ясування специфіки функціонування складових біогра- 
фізму потрібно, на наш погляд, особливу увагу зосередити на 
їхньому змісті та визначенні. Якщо звернутися до офіційної до-
відкової літератури (словники, енциклопедії тощо), то їх пози-
ція, як правило, збігається і зводиться до наступного: поняття 
«мемуари», наприклад, розкривається завдяки опрацюванню 
французького слова mémoires — спогади — і визначається як 
різновид документальної літератури або літературної розповіді 
учасника громадського, літературного, художнього життя про по- 
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дії, про людей, сучасником яких він був. Зазвичай мемуари 
включають і життєопис самого автора. 

Якщо повністю спиратися на запропоноване визначення ме-
муарів і трансформувати його в процес практичного застосуван-
ня «біографічного методу», то одразу ж стають очевидними його 
(визначення — Т. К.) суперечності. Це, зокрема, стосується слова 
mémoires, етимологічне значення якого, про що вже йшлося, ото-
тожнює «мемуари» і «спогади», але при цьому поняття «спогади» 
не відпрацьовується довідковою літературою як самостійне. З та- 
ким підходом важко погодитися, адже мемуари — це бачення 
певних подій конкретною людиною, яка створює власну модель 
часу, сучасником якого вона була. Думка про те, що «зазвичай 
мемуари включають і життєопис самого автора», яка присутня у 
наведеному нами визначенні, не повинна бути витлумачена як 
другорядна, адже мемуари і пишуться для того, щоб, по-перше, 
увічнити власне (авторське) життя, а по-друге, спираючись на 
цей життєопис, залучити до розповіді факти і події з життя ін-
ших людей, інтерпретовані від першої особи — автора мемуарів. 
Отже, на нашу думку, працюючи над біографічним фільмом, 
його творці повинні не лише використовувати мемуари і спога-
ди, а й враховувати їх специфіку. 

На увагу заслуговують і такі складові біографізму, як авто- 
біографія та листування. Поняття «автобіографія» фіксує пев-
ний літературний жанр, завдання якого полягає в описі влас-
ного життя і розкритті процесу формування внутрішнього світу 
людини на підґрунті зовнішніх подій та обставин. Автобіогра-
фія дозволяє систематизувати основні етапи життя людини і 
виокремити найголовніші чи найпоказовіші з них. Своєрідним 
доповненням до автобіографії може виступати листування,  
що поглиблює наше уявлення про автора листів і водночас до-
зволяє безпомилково відтворити тих адресатів, які з певних 
причин потрапляли у поле зору цієї людини. Пізнавальні мож-
ливості листування виразно розкриваються при аналізі твор-
чості письменників, адже традиційно частина листів завжди 
включається у видання їхніх творів. Проте можлива і інша си- 
туація, коли видання листів має самоцінне значення. Прикла-
дом цього може бути опрацювання листів Моріса Равеля [190] 
чи Томаса і Генріха Маннів [64]. У контексті цих видань лис-
тування разом з автобіографіями митців стає потужним чин-
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ником їх самоаналізу, який так само розкриває потенціал біо-
графізму.

Запропоновані у цьому підрозділі розміркування щодо творчо-
пошукового потенціалу біографізму доречно, на наш погляд, 
трансформувати у контекст історії становлення біографічного 
фільму і тих його надбань чи прорахунків, які можуть скорегу-
вати наступну практику створення кінобіографій.

Не претендуючи на повне відтворення історії біографічно-
го фільму, спробуємо її тим не менш концептуалізувати, адже 
прагнення митців працювати на цих теренах дають привід для 
теоретичних розміркувань. У цьому зв’язку звернімося до ран-
ніх зразків біографічного фільму — картин «Приватне життя 
Генріха VШ» (1933) і «Рембрандт» (1936). Обидві стрічки були 
створені відомим англійським режисером угорського походжен-
ня Олександром Корда (1893–1956), а головні ролі — Генріха 
VIII та Рембрандта — виконав Чарльз Лоутон. 

Перша із названих картин не тільки викликала досить ши-
року й гостру дискусію, а й привела до появи поняття «приватне 
життя», яке виконувало специфічну роль самостійного «піджан-
ру» в контексті становлення й розвитку біографічного фільму. 
Один за одним почали з’являтися англійські стрічки «Катерина 
Велика», «Роза Тюдорів», «Залізний герцог», які відтворювали 
лише окремі здебільше «приватні» епізоди з життя реальних іс-
торичних осіб. Водночас ці фільми намагалися наслідувати мо-
дель «приватного життя», закладену О. Корда у стрічці «Приват-
не життя Генріха VIII».

Свого часу радянські кінознавці вважали, що О. Корда досить 
чітко окреслив коло тих проблем, які охоплює поняття «приватне 
життя» і «…ізолював свого героя від суспільно-політичного жит-
тя доби. Природно, це не могло огородити фільм від справедли-
вих докорів у спотворенні історичної істини, у висвітленні історії 
з позицій бульварно-авантюрного жанру» [220, 21]. Найбільш 
гостро картину критикували «педагоги шкіл та університетів, 
які організували цілу компанію протесту». Наведена думка кі-
нознавця І. Трутко конкретизується у твердженні дослідниці: 
«…вони писали, що, можливо, це і хороша розвага, але погана 
історія, погана психологія і ще більш кепська археологія» [220, 
21]. Сьогодні ідеологічні кліше наведених висновків очевидні, 
проте звернення до позиції радянських науковців ми вважаємо 
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необхідним задля реконструкції історичної динаміки поглядів 
на феномен біографічного фільму.  

Фільм «Приватне життя Генріха VIII» чітко виявив ті «склад-
ні» місця, що присутні майже в кожному біографічному фільмі, 
і це насамперед спроба повністю відтворити життя героя. Це, 
як правило, породжує критику щодо фрагментарності фільму, 
а виокремлення одного-двох епізодів з життя видатної людини 
наражається на звинувачення в необґрунтованості відбору жит-
тєвих подій, невмотивованості поведінки героя тощо. Водночас 
бажання «доторкнутися» до видатної особистості, дати власну ін-
терпретацію її життя приваблює багатьох митців, які, можливо, 
і передбачають критику своїх спроб, але не відмовляються від  
творчої насолоди осмислювати не вигадані, а цілком реальні 
життєві ситуації. Саме це, на наш погляд, стимулює відомих кі-
норежисерів ризикувати у жанрі біографічного фільму. Досить 
лише згадати у цьому зв’язку прізвища Дж. Форда («Юний міс-
тер Лінкольн»), Ф. Ціннемана («Людина на всі часи» — Т. Мор), 
Л. Кавані («Галілей», «По той бік добра і зла» — Ф. Ніцше), 
М. Формана («Амадеус»), Б. Гільберта («Уайльд»), Ф. Дзеффі-
реллі («Каллас назавжди»), К. Хьюза («Кромвель»), Р. Аттенборо 
(«Ганді», «Чаплін»), Й. Вільсмайєра («Голубий янгол» — М. Діт- 
рих) та ін.

Маючи значні кінематографічні традиції, біографічний 
фільм, про що вже йшлося, постійно перебуває у динаміці роз-
витку. При цьому він не тільки оновлюється, але й творчо вико-
ристовує ті традиції, що утверджувалися з 30-х років минулого 
століття. Так, чимало біографічних фільмів створено сьогодні за 
моделлю «приватне життя», згідно з якою їхні автори свідомо ви-
окремлюють епізоди складних стосунків героя з тією чи іншою 
людиною, і, як правило, цей досить поглиблено відпрацьова-
ний матеріал ніби «поглинає» усі інші біографічні факти. По-
казовим зразком такого біографічного фільму може вважатися 
англійська версія життя Оскара Уайльда — фільм Б. Гілберта 
«Уайльд» (1997). Завдяки блискучій грі Стівена Фрая та Джу-
да Лоу режисер досягає поставленої мети і глядач отримує ви-
тончену, психологічно вмотивовану історію про один з аспектів 
життя видатного англійського письменника. Водночас усі інші 
сторінки його життя — багатогранна літературна і теоретична 
творчість, процес становлення ідей естетизму, драматична доля 
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його родини — залишаються поза увагою митців. Створюється 
враження, що біографічні фільми, зняті на зразок «Уайльда», 
звернені до фахівців, до тих, хто добре знає життя героя фільму, 
і здатні, сприймаючи детально розроблений один його аспект,  
доповнити все інше власною уявою, що стимулюється попере-
дньо отриманими знаннями.

Аналіз зазначеної тенденції робить досить важливим відпо-
відь на запитання, яку функцію передусім повинні виконувати 
біографічні фільми: пізнавальну, виховну чи естетико-емоційну? 
На нашу думку, біографічний фільм належить до такої катего-
рії, що обов’язково спрямована на реалізацію конкретної функ-
ції, перш за все пізнавальної. Зрозуміло, що в мистецтві всі вони 
(функції — Т. К.) виступають у тісній взаємодії, проте специфіка 
кіноопрацювання біографії конкретної людини робить особли-
вий наголос на пізнавальній. Порушуючи цю умову, фільм руй-
нує те, заради чого створюється. Наразі можна зробити висновок, 
що ближче до суті біографічного фільму, особливо якщо у центрі 
кінооповіді видатний політичний діяч, є шлях органічного по-
єднання долі людини і реальних історичних подій, в контексті 
яких ця людина формувалася чи діяла. Досить виразно зазна-
чена тенденція, на нашу думку, представлена у фільмі Р. Ат-
тенборо «Ганді», що цілком природно поєднує розкриття процесу 
становлення І. Ганді як особистості на широкому тлі боротьби 
індійського народу за незалежність. 

Ми вважаємо перспективними і останні напрацювання на те- 
ренах біографічного фільму, пов’язані із творчо-пошуковими від-
криттями німецьких кінематографістів. На наш погляд, своєрід-
ним поштовхом для виникнення «нової хвилі» німецького біогра-
фічного фільму стала практика інтерв’ю, яке погодився дати Вім 
Вендерс — відомий діяч німецької культури другої половини ХХ 
століття. Показово, що він спробував навіть пояснити, якого зна-
чення надає біографії: «Навіщо я розповідаю спочатку свою біогра-
фію? Безперечно не заради мене самого — можете мені повірити, —  
а значною мірою тому, що сподіваюся отримати алібі, яке дозво-
лило б мені «говорити про Німеччину», так само як і матеріал, 
про що говорити» [52, 281]. В. Вендерс висловив ту позицію, яка 
відбивається сьогодні і в німецьких біографічних фільмах, а саме: 
розповідь про себе — це лише своєрідний епіграф до розмови про 
країну, в якій ти живеш, про її нагальні чи болючі проблеми.
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На прикладі з В. Вендерсом, з одного боку, простежується 
значення творчого потенціалу самоаналізу митця — важливої 
складової біографізму, а з іншого — наголошується на значенні 
документальності біографії, окремі факти якої акцентуються са-
мою людиною. На нашу думку, поєднання таких підходів визна-
чило успіх німецьких кінематографістів при створенні фільму 
«Роман століття. Манни» (2002). Режисер Х. Брелер працював 
над фільмом біля чотирьох років, намагаючись досягти орга-
нічного поєднання ігрових епізодів з хронікальним матеріалом, 
який зафіксував окремі події з життя Томаса, Генріха і Клауса 
Маннів — видатних діячів німецької культури, непересічні долі 
яких начебто відображали злети, протиріччя і драматизм ХХ сто- 
ліття. Численні нагороди, отримані цією стрічкою, підтвердили 
правомочність використання художньо-документальної стиліс-
тики при створенні біографічного фільму.

Необхідно підкреслити, що феномен «художньо-документаль- 
на» стилістика, виокремлений нами стосовно стрічки Х. Бреле-
ра, має самодостатній характер у процесі створення біографіч-
ного фільму, в контекст якого «вписується» сфера діяльності ви-
датної особистості. Якщо більше чи менше переконливо можна 
відтворити процес творчої роботи письменника чи живописця, 
то демонстрація «народження» музики «документується» до-
сить важко й — здебільше — спрощено. У переважній більшості 
фільмів, присвячених життю й творчості композиторів, присутні 
епізоди «творчих мук митця біля чорного роялю». Такі стерео-
типи не обов’язково є свідченням поганого смаку чи примітив-
ності мислення сценариста та режисера, оскільки далеко не всі 
професії героїв біографічних фільмів можуть продемонструвати  
реальну «предметність», яка потрібна екрану. Врахування усіх 
аспектів «художньо-документального» феномену відкриває шлях 
до правдивості біографізму в кіномистецтві.

Питання, поставлені нами, дозволяють пересвідчитися у ди-
намічності, яскравості та самодостатності історії біографічного 
фільму, інтерпретаційні можливості якого настільки потужні, 
що стимулюють інтерес до нього різних поколінь кінематогра-
фістів і глядачів. 
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Розгляд кінематографа у контексті культурного простору 
 вимагає, на наше глибоке переконання, відтворення тео- 

ретичної традиції осмислення історії становлення та розвитку 
мистецтва, яке увійшло в поле зору науковців від початку ХХ 
століття.

Наразі наше завдання полягає в тому, щоб визначити ті «проб- 
лемні» зони, що найвиразніше відображають специфіку науко-
вої спрямованості мистецтвознавців протягом 100-річної історії 
кіно. Таке завдання дозволяє, по-перше, персоналізувати мате-
ріал, а по-друге, розглянути історію кіно через призму теоретич-
них дискусій.

Кінознавчий доробок першої половини ХХ століття навряд 
чи можна об’єктивно оцінити без постаті Вальтера Беньяміна  
(1892–1940) — оригінального теоретика, історика культури і лі- 
тературознавця. У спадщині Беньяміна, досить насиченої щодо 
заявлених ним теоретичних ідей, нас найбільше цікавить його 
ставлення до авангардистських експериментів початку ХХ сто-
ліття, до прогнозування логіки розвитку мистецтва взагалі і 
такого його новаторського виду, як кінематограф, зокрема. Роз-
думи теоретика про можливості та перспективи кіномистец- 

5.1. КІНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ 
ТЕОРЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ В. БЕНЬЯМІНА
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тва мають особливе значення тому, що він здійснив естетико-
мистецтвознавчий аналіз ряду фільмів, створених у Німеччині 
та Франції протягом 20-х років минулого століття. Як профе-
сійний філософ В. Беньямін не міг обмежитися функцією кіно-
знавця чи кінокритика. Власне, такі професійні константи зна-
ходилися в зазначений період ще у процесі становлення. Але 
справа не лише в цьому. В. Беньямін одним із перших спробував 
«вписати» кінопроцес — навіть в його початкових ознаках — у 
більш широкий культуротворчий простір, що, як відомо, дозво-
ляє уникнути описовості, ізольованості чи обмеженості як теоре-
тичного аналізу, так і історико-культурної реконструкції певно-
го — окресленого хронологічними межами — періоду. 

Вальтер Беньямін народився в Берліні 15 липня 1892 року в 
родині торговця антикваріатом та творами мистецтва. Після за-
кінчення гімназії (1912) він навчається у Фрайбурзі та Берліні, 
сконцентрувавшись на гуманітарних дисциплінах. Поступово в 
коло його професійних інтересів входять філософія, історія і мис-
тецтвознавство. Паралельно із навчанням В. Беньямін виявляє 
неабиякий  інтерес до громадської діяльності, очолюючи «Спілку 
вільного студентства». Саме у студентські роки Беньямін почи-
нає займатися науковою роботою, зосереджуючись на літерату-
рознавчих проблемах: «Дві поезії Фрідріха Гельдерліна» (1914), 
«Поняття мистецької критики у німецькому романтизмі» (1919) 
та «Вибіркові спорідненості Гете» (1925).

Також значну увагу В. Беньямін приділяє перекладацькій  
діяльності, звертаючись до творчості таких визнаних письмен-
ників, як Шарль Бодлер («Паризькі картини») і Марсель Пруст 
(«У пошуках утраченого часу»).

У 1926–1927 роках В. Беньямін перебуває в Москві, значно 
розширюючи коло друзів, колег, однодумців, опановуючи більш 
широку й різнопланову — за рахунок знайомства з творами ро-
сійських письменників початку минулого століття — культурну 
площину, що дало йому можливість виходу за рамки німецько-
мовної традиції. Взагалі, філософа оточують надзвичайно ці-
каві щодо розуміння тенденцій розвитку західноєвропейського 
мистецтва початку ХХ століття особистості, серед яких Райнер-
Марія Рільке, Теодор і Гретель Адорно, Бертольд Брехт. 
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Співдружність з митцями і теоретиками культури формує спо- 
чатку досить суперечливу позицію самого Беньяміна. У цьому 
зв’язку варто б підкреслити певну специфічність його  поглядів, а 
саме: з одного боку, зацікавленість ученого пов’язана з аналізом 
класичного мистецтва, сфокусованого через творчість Гете, чи 
дослідженням походження німецької трагедії, а з іншого — не-
упередженою оцінкою авангардних мистецьких експериментів, 
активним втручанням у теоретико-практичні пошуки Т. Адорно, 
М. Пруста, Б. Брехта та інтересом до найновітніших мистецьких 
напрямків. Так, у 1929 році Беньямін пише одну з перших ро-
біт по сюрреалізму «Сюрреалізм: останній відблиск європейської 
інтелігенції», який в ці роки знаходився в процесі становлення 
і ще не набув тих ознак, що на початку тридцятих років  нада-
дуть йому значущості й вагомості. Власне, і кіно у 20-х роках на-
лежить до авангардистського мистецтва, а отже, цілком логічно 
привертає увагу дослідника.

У 1933 році — році приходу до влади Гітлера — В. Беньямін 
емігрує до Франції, демонструючи неприйняття фашистської іде-
ології. У цей період філософ публікується в європейських журна-
лах та значно розширює коло своїх друзів та прихільників, спіл- 
куючись, зокрема, з Германом Гессе, Куртом Вайлем, співпрацю-
ючи з Бертольдом Брехтом, який   емігрував до Данії (1934).

Між 1933 та 1940 роками науково-дослідницька діяльність 
В. Беньяміна активізується, що зумовлює появу праць:  «Берлін-
ське дитинство на зламі ХХ сторіччя», «Мистецький твір у добу 
його технічної відтвореності», «Німецькі люди», «Тези щодо фі-
лософії історії» та ін.

Окупація фашистами Франції створює реальну загрозу жит-
тю Беньяміна, оскільки за ним полює гестапо. Він тікає з Пари-
жа до прикордонного з Іспанією містечка Порт Бу. Розуміючи 
свою приреченість, 27 вересня 1940 року Вальтер Беньямін по-
кінчів життя самогубством.

Неординарність поглядів  ученого, потужний теоретичний по- 
тенціал його спадщини викликають активний інтерес у сучас-
них науковців. Зокрема, предметом їх особливої уваги є концеп-
ція масової культури, запропонована В. Беньяміном. 

Потрібно зазначити, що, обґрунтовуючи концепцію масової 
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культури та розглядаючи місце мистецтва в її структурі, теоре-
тик співвідносить масове мистецтво та кінематограф. Широке 
коло мистецтвознавчих проблем, які постали перед науковцями 
на межі ХІХ–ХХ століття, обумовлені, на думку Беньяміна, за-
лученням до сфери мистецтва технічних надбань: якщо греки 
знали лише відливання та карбування, то у зазначений період 
митці можуть користуватися літографією, друком у найширшо-
му розумінні цієї технічної процедури та фотографією. Остання 
ж і стала кроком до виникнення кіно. Чи не найперша цікава 
думка Беньяміна, яка вводить нас у теоретичний простір його 
роботи, — це зіставлення можливостей зору (фотографія, кіно-
апарат) та руки (літографія). В. Беньямін наголошує: «Оскільки 
зір схоплює набагато швидше, ніж малює рука, то процес від-
творення графіки прискорився настільки, що зміг йти в ногу з 
мовленням. Кінооператор фіксує зображення, крутячи у студії 
кіноапарат із такою ж швидкістю, з якою говорить виконавець 
ролі» [25, 56]. Таким чином, у досить стислий історичний період 
утворився своєрідний ланцюг: фотографія вивільнила руку «від 
найважливіших мистецьких повинностей процесу репродукуван- 
ня графіки», літографія обумовила появу ілюстрованої книги чи 
газети, а фотографія — звукового кіно.

Виникнення феномену репродукування досить різко розділи-
ло класичне і сучасне мистецтва. Якщо  йдеться про класичне 
мистецтво, то мається на увазі «атрибут «тут і тепер» мистецько-
го твору». Ця ідея Беньяміна підкреслює унікальність створено-
го колись і створене колись як унікальність. Учений наголошує, 
що твори класичного мистецтва засвідчували «його (мистецько-
го твору — Т. К.) унікальне буття у місці, де він зараз перебу-
ває» [25, 56]. Зазначимо, що теоретик не опрацьовує «унікальне», 
«унікальність» як теоретичні поняття, а, скоріше, використовує 
їх в описовому стилі. Водночас очевидно, що вони мають особли-
ву вагу для обґрунтування його власної концепції. Адже саме 
унікальність (її присутність чи відсутність) може дозволити Бе-
ньяміну аналізувати логіку мистецького розвитку через можли-
вість виявлення його елітарності чи масовості. 

Унікальність класичних творів видається незаперечною, і чи 
може сучасне мистецтво, зокрема кіно, існувати поруч із ними? 



РОЗДIЛ 5 ■ КІНОЗНАВЧІ ДИСКУСІЇ ЯК РЕФЛЕКСІЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ

■ 222

Таке запитання органічно постає при розгляді позиції В. Бенья-
міна, який чудово розуміє, що, піднявши класичне мистецтво 
внаслідок його унікальності  над сучасним мистецтвом, він по 
суті принижує митців, що за логікою свого життя працюють поза 
добою класики. Саме тому Беньямін шукає такі ознаки сучасно-
го мистецтва, які підтвердили б його значущість і художню вагу. 
Так, дослідник визнає, що твір мистецтва, виконаний технічни-
ми засобами, має свої переваги, адже репродукція «здатна, на-
приклад, виділити фрагменти оригіналу, доступні не людському 
оку, а лише пересувній лінзі, за допомогою якої можна довільно  
вибрати точку спостереження. Або ж за допомогою спеціальних 
методів, наприклад, збільшування чи рапід-зйомки, репродук-
ція може зафіксувати зображення, невловимі природною опти-
кою» [25, 57]. 

Це, безперечно, дуже чітко схоплена ознака сучасного мис-
тецтва, що конкретизується у наступній тезі: «Насамперед вона 
(копія з оригіналу — Т. К.) дає оригіналу змогу наблизитися до 
того, хто його сприймає, чи то у вигляді фотографії, чи грампла-
тівки. Кафедральний собор сходить зі свого місця, щоб завітати 
до студії цінувальника мистецтв; хоровим твором, що його ви-
конують у залі чи просто неба, можна насолоджуватися, не вихо-
дячи з кімнати» [25, 57]. Дійсно, копія з оригіналу має свої пози-
тивні ознаки, до яких, крім названих В. Беньяміном, додамо ще 
й важливість копії як, так би мовити, розповсюдника інформації. 
Адже мільйони людей, які чули про існування єгипетських піра-
мід чи Великої китайської стіни наприкінці ХІХ століття, змог- 
ли побачити їх на фотографіях, а завдяки грамплатівкам почу-
ти музику Верді, голос Шаляпіна. Водночас, на нашу думку, не 
слід переоцінювати копії з оригіналу: вони ніколи не дозволять 
відчути фактуру матеріалу, осягнути реальні розміри того чи ін-
шого храму, пережити цілісний вплив архітектури, скульптури, 
органної музики, вітражного оздоблення того ж кафедрального 
собору, який, за образним визначенням Беньяміна, у копії «схо-
дить зі свого місця».

Виявлена в широкому обсязі проблема унікальності мистецтва 
та її доля в умовах виникнення техніки репродукування худож-
ніх творів, потягла за собою низку суміжних проблем, серед яких 
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досить вагомою є проблема ставлення до кінематографа і його 
оцінка сучасниками процесу становлення цього виду мистец- 
тва. Зокрема, В. Беньямін, аналізуючи питання теорії та історії 
кіно, неодноразово посилається на позицію відомого французь-
кого режисера А. Ганса, до творчості якого ми вже зверталися у 
попередніх розділах монографії. 

В. Беньямін опрацьовує думки режисера, які була висловлені 
ним у період 1927 року, тобто тоді, коли за плечима митця вже 
було чимало напрацювань, що формували історію  французько-
го кінематографа: участь у створенні стрічки «Мольєр» (1909), 
написання сценаріїв для режисерів Л. Фейада та А. Капеллані 
(1910–1911), власні фільми «Героїзм Падді» (1916), «Десята сим-
фонія» (1918), «Я звинувачую» (1919), «Колесо» (1923) та ін. Кар-
тини, зняті А. Гансом, були різні за тематикою, проте в історії 
кіномистецтва цей режисер залишиться насамперед як один з 
провідних представників кінематографічного авангарду, з яким 
безпосередньо ототожнюють досягнення європейського кіно 20-х 
років.

Зазначимо, що в період 50–70-х років з’явилося чимало робіт, 
автори яких аналізували спадщину А. Ганса і його місце в іс-
торії французького кіно. Проте ніхто не включив у контекст сво-
їх мірковувань точку зору В. Беньяміна, твори та життя якого, 
за влучним висловом відомого німецького філософа, естетика, 
музикознавця та композитора Теодора Адорно (1903–1969), ста-
ли «жертвою переслідування націонал-соціалістами і чиє ім’я з 
1933 року було витіснене з пам’яті німецького суспільства» [2, 7]. 
Сьогодні є можливість заповнити цю «білу пляму» і відновити 
історичну справедливість як до В. Беньяміна, так і до його інтер-
претації творчості А. Ганса.

Аналізуючи позицію А. Ганса, яка була представлена ним не 
лише в тканині його кінотворів, а й в теоретичних розвідках, 
В. Беньямін зосереджує увагу на кількох моментах. Передусім 
предметом аналізу має стати теза Ганса про те, що доцільно по-
рівнювати з ієрогліфами. Він пропонує розглядати своєрідний 
парадокс: з одного боку, виникає кінематограф — принципово 
новий вид мистецтва, а з іншого — у засобах виразності він «ско-
чується до рівня єгиптян». Чому виникає така ситуація? Відпо-
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відь А. Ганса пов’язана з аналізом специфіки зору, можливості 
якого ще «не доросли» до сприймання нової образної мови, розу-
міючи водночас, що і образна мова кіно ще «не визріла». Власне, 
вживання ним оцінки «не визріла» навряд чи можна вважати 
вдалим, адже для жодного виду мистецтва — і для кіно в тому 
числі — не може бути ситуації, коли образна мова визріває чи 
перезріває. Образна мова — це динамічна структура, що зна-
ходиться в постійному русі і підлягає експериментуванню, онов-
ленню і постійному збагаченню.

Не сприймаючи позицію А. Ганса як беззастережну, все ж від- 
дамо йому належне щодо спроби поєднати в розгляді кіномисте-
цтва процес створення фільму та його сприймання. При цьому 
очевидно, що в кінематографі саме поняття «реципієнт» передба-
чає безліч варіантів щодо рівня освіти, культури, мети перегляду 
фільму та ін. Коли ж ми виокремлюємо проблему «створення —  
сприймання» кінотвору, то вона набуває особливого значення, 
адже створення фільму передбачає співтворчість представників 
багатьох професій, а проблема сприймання набуває особливого  
значення внаслідок формування кінематографа як масового ви- 
ду мистецтва.

Ще одна ідея А. Ганса, на яку звертає увагу В. Беньямін, пов’я- 
зана з аналізом місця фільму в культурних процесах початку 
ХХ століття: «Даючи змогу репродукції у тій чи іншій ситуації 
вийти назустріч тому, хто її сприймає, ця техніка актуалізує від-
творюване. Ці два процеси спричиняють потужний струс успад-
кованого — розхитування традиції, що, по суті, є зворотним бо-
ком сучасної кризи та оновлення людства. Вони перебувають у 
тісному взаємозв’язку з масовими рухами сьогодення» [25, 58]. 

На думку В. Беньяміна, «уповноваженим представником» усіх  
зазначених процесів є фільм, своєрідною функцією якого є «ни-
щення традиційних цінностей у культурній спадщині». Теоре-
тик переконаний, що підтвердженням цієї тези є ще одна думка 
А. Ганса щодо історичних стрічок, які претендують на власну 
інтерпретацію реальних подій, пов’язаних із рішеннями і вчин-
ками конкретних особистостей чи аналізом їхнього життя і твор-
чості: «І коли Абель Ганс у 1927 році з ентузіазмом вигукнув: 
«Шекспір, Рембрандт, Бетховен прийдуть в кіно… Усі легенди, 
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міфології та всі міфи, усі батьки релігій, та й усі релігії… че-
кають свого воскресіння під час зйомок, а герої вже товпляться 
біля воріт», він, авжеж не навмисно, закликав до широкосяжно-
го нищення» [25, 58].

Необхідно підкреслити, що В. Беньямін,  намагаючись  розіб- 
ратися у сутності нових мистецтв, створених унаслідок науково-
технічного прогресу, постійно стикався з новими й новими супе- 
речностями, що виникали при спробах застосувати традиційні 
мистецтвознавчі поняття до нових моделей створення та сприй-
мання твору. Зазначимо, що, крім аналізу точки зору Ганса, ні-
мецький теоретик звертається до ідей Армана Северен-Марсу 
(1873–1921) — французького актора, режисера та письменника, 
який виконав кілька провідних ролей у фільмах А. Ганса. Фран-
цузький кінознавець Ж.-Л. Пассека вважає, що цих двох кінема-
тографістів (А. Ганса та А. Северен-Марсу — Т. К.) об’єднували 
як ліризм, так і пафосність, що найяскравіше виявилося у теат- 
ральних постановках  А. Северен-Марсу.  

В. Беньямін, порівнюючи позиції «А. Ганс — А. Северен-Мар- 
су», намагається окреслити авторство кожного з них. Так, А. Ганс 
зіставляв кінотвір з єгипетськими ієрогліфами, тоді як  Северен-
Марсу вбачав у фільмі своєрідний засіб навіювання «найшля-
хетніших помислів» для занурення у «найтаємніші миті свого 
життя». 

Предметом теоретичної уваги В. Беньяміна стає і позиція 
Александра Арну (1884–1973) — французького романіста, кри-
тика і сценариста, який був  редактором впливового кінотижне-
вика «Pour vous» і автором монографії «Кіно» (1929). Точка зору 
А. Арну взагалі оцінюється Беньяміном як «фантазування на-
вколо німого кіно», адже Арну запитує: «А чи не слід усі описи, 
що їх ми наважилися зробити і що з них скористалися, звести до 
визначення молитви?» [25, 65]. Отже, перші спроби теоретично 
осягнути кіно як вид мистецтва мали досить специфічний харак-
тер і спиралися на історію розвитку класичних видів мистецтва. 
Принагідно відзначимо, що у кінотеорії 50-х років аналогічний 
напрям дослідження буде властивий  науковим орієнтирам Ан-
дре Базена (1918–1968) — критика, кінознавця та одного з ідео-
логів «нової хвилі» у французькому кіно.
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Варто підкреслити, що  В. Беньямін намагається визначити 
свій шлях серед інших дослідників, які у 20-ті роки осмислюють 
специфіку кіно. Нагадаємо, що у період, який аналізує Бенья-
мін, уже досить активно діють теоретико-практичні об’єднання 
митців, зокрема авангардистів, що були, як раніше зазначалося 
на сторінках дослідження, широко представлені у французькому 
кіно 20-х років і спиралися на власне розуміння сутності кінема-
тографа. На певних теоретичних засадах базувався і німецький 
кіноекспресіонізм, що обґрунтовував правомірність естетико-
художніх пошуків, пов’язаних із використанням нових засобів 
виразності в межах технічних можливостей кінематографа.

Сьогодні загальновизнано, що помітне місце в кінотеорії 20-х 
років посідає Луї Деллюк (1890–1924) — відомий французький 
режисер, сценарист і науковець, погляди якого, власне, і допо-
могли виробити естетику кіно, що значною мірою враховувала 
синтетичну природу самого кіномистецтва і тяжіння до синте-
тичності, властиву естетико-художнім пошукам початку ХХ сто-
ліття. На цьому моменті наголошує  Ж. Садуль: «Деллюк та його 
друзі сформувалися під впливом символізму, балетів Дягілева 
і драматургії Поля Клоделя. Менше на них вплинули дадаїзм 
та кубізм, що пізніше надихали «авангардистів». Деллюк про-
клав шлях «Авангарду», створивши аудиторію, яка ставила кіно 
в один ряд з іншими видами мистецтва» [200, 183].  На наш по-
гляд, доречно зауважити, що Ж. Садуль наголошує не лише на 
значенні суміжних видів мистецтва чи його окремих напрямків 
щодо формування кіномови, а й відбиває динаміку цих процесів 
відповідно до творчо-пошукового руху абстракціонізму, експре-
сіонізму і сюрреалізму, вплив яких на мистецтво кіно був досить 
потужним.

Строкатість розвитку «авангардистських» ідей обумовлена роз- 
маїттям художніх пошуків початку ХХ століття. Водночас «екс-
периментальна лабораторія» кіноавангарду, що спочатку «зда-
валася лише забавкою естетів, які працювали виключно для сно- 
бів, дала врешті-решт… плідні наслідки…» [200, 194].

В. Беньямін добре розуміє той стан експериментування, в яко-
му знаходиться кіно 20–30-х років, тому його спроби аналізувати 
це мистецтво не мають констатуючого характеру. Він дійсно на-
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магається розглядати своєрідну ділему: «кіно як експеримент» 
і «експеримент у кіно». Такий контекст цілком логічно надає 
теоретичної ваги  зверненню Беньяміна до аналізу місця, ролі, 
творчого значення роботи  оператора і актора в процесі створен-
ня фільму. 

Необхідно підкреслити, що його наукова розвідка процесу 
становлення кінематографа не залишила поза увагою більшість 
структурних елементів, без яких узагалі неможливо було би з’я- 
сувати природу нового мистецтва. «Вибудова» структурних еле-
ментів кінематографа закономірно приводить Беньяміна до ана- 
лізу й оцінки такої важливої за своїми функціями професії, як 
кінооператор. Сьогодні кінознавство оперує значним масивом 
літератури, присвяченої мистецтву оператора. Можна просте-
жити своєрідний паритет між теоретичними роботами амери-
канців Дж. Алтона чи С. Кларка та теоретико-практичними здо-
бутками видатного американського оператора Джеймса Уонга 
Хау (1899–1976), який, розпочавши кінокар’єру в 1917 році, дві-
чі отримував премію «Оскар» за операторську роботу в фільмах 
«Татуйована роза» (1954) і «Хад» (1963). Дж. Хау також відомий 
як автор ряду теоретичних робіт, присвячених, зокрема, обгрун-
туванню принципа ритмічного руху кінокамери.

Певну увагу теорії операторської майстерності приділяли і 
російські оператори. Так, для свого часу певний розголос мали 
роботи Є. Андріканіса «Нотатки кінооператора» (1956); А. Голов- 
ні «Світло в мистецтві оператора» (1945), «Майстерність кіно-
оператора» (1965); Л. Косматова «Операторська майстерність» 
(1962); М. Меркель «Кут зору» (1980) та ін. Відзначаючи широ-
кий, багатоаспектний інтерес фахівців до теорії операторського 
мистецтва протягом насамперед другої половини ХХ століття, 
треба враховувати відверто пошуковий характер позиції Бенья-
міна, адже він намагався з’ясувати природу складових кінопро-
цесу в період становлення мистецтва кіно.

У своїх  спробах визначити феномен операторського мистец- 
тва Беньямін застосовує порівняльний аналіз. Знаходячись під 
впливом теоретичного потенціалу «порівняльного прийому», 
який використовував Л. да Вінчі, зіставляючи живопис і музику, 
Беньямін порівнює оператора із живописцем: «Яка відмінність  
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між оператором та художником?» — запитує він. Проте легко чи 
однозначно відповісти на це запитання неможливо, як не можна 
для теоретика без прийому порівняння визначити статус кіно-
оператора. В. Беньямін змушений «скористатися допоміжною 
конструкцією, опорою для якої буде поняття оператора, загаль-
ноприйняте з погляду хірургії» [25, 71].

Потрібно зауважити, що залучення до аналізу мистецьких 
процесів початку ХХ століття професії хірурга було досить поши-
реним. Порівняння живописця з хірургом активно використову-
валося усіма модифікаціями  кубістів та кубофутуристів. Проте, 
завдяки принципово новому явищу — кінооператорському мис-
тецтву, — залучення професії «хірурга» набуло дещо нових рис. 
Водночас підкреслимо, що В. Беньяміну допомоги «хірурга» зама-
ло, і для обґрунтування своєї позиції він уводить своєрідний сим-
вол «чаклуна». Теоретик зазначає: «Хірург — це лише один полюс 
системи, в якій на іншому перебуває чаклун. Позиція чаклуна,  
що зцілює недужого, прикладаючи руку, відрізняється від пози-
ції хірурга, який здійснює втручання в тіло хворого» [25,71].

Відштовхуючись від цих більш-менш зрозумілих «розведень» 
хірург — чаклун, В. Беньямін все більше занурюється у специфі-
ку лікарської практики кожного з них. Так, чаклун постійно збе-
рігає «природну дистанцію» між собою та пацієнтом: прикладан-
ня руки до хворої частини людського тіла лише трохи скорочує 
дистанцію між пацієнтом і чаклуном, який бере на себе функ-
цію лікаря. При цьому, на переконання Беньяміна, лікування 
прикладанням руки значно збільшує його авторитет. У харак-
теристиці чаклуна для В. Беньяміна особливої ваги набувають 
такі, здавалося б, другорядні поняття, як «дистанція», «прикла-
дання», «контакт». Пізніше теоретик виявляє глибинний зміст 
зазначеного процесу, який обґрунтований поняттями «пацієнт», 
«авторитет», «людський контакт». Ці поняття вже мають не лише  
чисто професійне (медичне) значення, а й несуть певний мета-
форичний зміст. На відміну від чаклуна, «хірург у найвідпові- 
дальнішу хвилину нехтує людським контактом із хворим, втру-
чається в нього оперативно». В. Беньямін  підкреслює, що спів-
відношення «хірург — чаклун» повністю відбиває специфіку спів-
відношення «художник — оператор»: «Художник дотримується 
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природної дистанції до предмета, оператор, навпаки, глибоко 
втручається в його тканину» [25, 71]. Оператор «подрібнює» об-
раз, «розкладає» його на велику кількість частинок, які пізніше 
об’єднує по-новому, тоді як художник зберігає образ «цілісним». 
Той образ, який створює оператор, важить для глядача значно 
більше, ніж живописний образ, адже «відображення реальнос-
ті у фільмі є незрівняно важливішим, оскільки воно забезпечує 
вільний від техніки аспект дійсності, що його справедливо ви-
магають від мистецького твору, саме шляхом інтенсивного втру-
чання в неї за допомогою технічних пристроїв» [25, 72].

Завдяки тому ефекту, який в кінематограф внесла оператор-
ська майстерність, докорінно змінюються наголоси аудиторії що- 
до підтримки чи заперечення мистецьких пошуків. Публіка, зав- 
дячуючи передусім технічним можливостям кіно, «перекидаєть-
ся», за висловом Беньяміна, від «неприйняття» Пікассо до «ша-
нування» Чапліна. Цікаво, що саме операторська майстерність, 
на глибоке переконання французького теоретика, «наблизивши» 
думки й почуття авторів фільму до глядачів, перетворює остан-
ніх на «компетентних критиків». І така роль (роль критика —  
Т. К.) повністю відповідає бажанням найширшого кола гляда-
чів. Окрім можливості відчути себе критиком, добре освічений 
глядач може, вважає Беньямін, долучитися до досягнень у га-
лузі психології, що відбуваються паралельно із кінематографіч-
ним процесом. Особливої уваги теоретик надає праці З. Фрейда 
«Психопатологія буденного життя», стверджуючи, що методи тео- 
рії психоаналітика доцільні й для аналізу фільму. Інтерес до 
«обмовки», що дозволив віденському психоаналітику викривати 
глибинний план тієї чи іншої розмови, виявляє попередньо не 
помічені деталі. На думку Беньяміна, «результатом появи філь- 
му стало подібне поглиблення аперцепції в усьому спектрі 
оптичного і акустичного світосприймання» [25, 73]. Ще на по-
чатку розвитку кіномистецтва Беньямін зробив чимало цілком 
правильних наголосів щодо теоретично потужних складових кі-
нопроцесу. Деякі висновки теоретика можуть бути предметом 
дискусій, проте найважливіше, що він зміг виявити ті «болючі 
зони» нового мистецтва, осмислення яких зрештою сприяло по-
глибленню знань про кінематограф.
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Серед беззаперечних досягнень В. Беньяміна можна назвати 
і виокремлення ним проблеми акторської майстерності в кіно. 
Теоретик зазначав, що поняття «актор» залишається єдиним для 
тих, хто працює в театрі, і для тих, хто віддає перевагу кіномис-
тецтву. Проте здійснення творчого процесу у цих двох випадках 
відрізняється: «…актор театру, за визначенням, представляє пуб- 
ліці свою мистецьку майстерність сам, у власній особі: на від-
міну від нього, кіноактор свою майстерність репрезентує публіці 
завдяки апаратурі» [25, 65]. У цих двох випадках саме поняття 
«майстерність» і суміжні з ним «талант», «професіоналізм» і «ви-
разність» набувають різного значення. Як підкреслює Беньямін, 
«апаратура, що передає публіці силу таланту кіноактора, не здат-
на шанувати цю силу як абсолют» [25, 65]. Акценти, які робить 
Беньямін, досить показові: на сцені театру актор, залишаючись 
сам на сам із глядачами, повністю залежить від рівня власно-
го професіоналізму, адже існують ситуації, коли ніхто і ніщо не 
може йому допомогти: наприклад, утримувати увагу залу протя- 
гом тривалого монологу. Театральний актор, за слушним заува-
женням Беньяміна, володіє здатністю «адекватно пристосовува-
ти» свій творчий потенціал до настроїв  публіки в залі. 

Даючи побіжну і стислу характеристику роботі театрального 
актора, Беньямін водночас чи не вперше в європейській кіно-
теорії досить гостро «анатомує» специфічність, а іноді і обмеже-
ність можливостей кіноактора, адже між ним і публікою стоїть 
кіноапарат. Теоретик посилається на думку Б. Брехта, повністю 
погоджуючись з нею щодо «дослідів», які кіноапарат проводить і 
з актором, і з публікою: «Розширення поля досліду, що апарату-
ра проводить на кіноакторі, тотожне величезному розширенню 
поля досліду, який проводять на індивідуумі економічні умови» 
[25, 86].

Звернення до постаті кіноактора актуалізує проблему «експе-
римент — дослід», що у тому чи іншому аспекті постійно присут-
ня в роздумах Беньяміна. Він одночасно не намагається подати 
власну точку зору як єдино правильну чи єдино можливу, а ар-
гументує її, зіставляючи з теоретичними позиціями Р. Арнхей-
ма, Б. Брехта, Л. Піранделло та ін. Враховуючи багатоаспект- 
ність думок і підходів щодо ролі кіноактора у процесі створення 
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фільму, В. Беньямін, на наш погляд,  намагається настільки по-
слідовно провести власну думку чи переконливо аргументувати 
засади авторської концепції, наскільки виявляє «больові» місця 
процесу становлення творчого процесу в умовах розвитку техно-
логічно обумовлених видів мистецтва.

Серед прикладів щодо специфіки кінотворчості, на які спи-
рається  Беньямін, ним виокремлюється експеримент режисера 
К. Дрейєра в фільмі «Жанна Д’Арк», а саме: знімати акторів без 
гриму. Філософ цитує М. Шультца, який наголошує: «Деякі, зда-
валося б, сторонні деталі, що віддаляють кінорежисера від прак-
тик сцени, у цьому плані заслуговують на особливий інтерес, як, 
наприклад, спроби Дрейєра в «Жанні Д’Арк» знімати акторів без 
гриму. Дрейєр кілька місяців витратив на те, щоб підшукати со-
рок виконавців — суддів над єретиками. Пошуки цих акторів 
нагадували пошуки дефіцитного реквізиту. Дрейєр доклав ве-
личезних зусиль, щоб уникнути між ними подібності у віці, ста-
турі та фізіономіці» [25, 86]. 

У такому експерименті, на думку Беньяміна, кіноактор до-
рівнюється до реквізиту, а реквізит нерідко виконує функцію 
актора. Можливо, таке порівняння є дещо перебільшеним, 
проте воно, загострюючи проблему, все ж її виявляє. Дійсно, 
кінематограф може «зробити» актора за допомогою числен-
них дублів, озвучення його іншим актором, монтажу, допо-
міжних операторських засобів, зокрема освітлення. Проте 
зведення актора до реквізиту звучить некоректно навіть у по-
становці самої проблеми. Водночас підкреслимо, що сама по 
собі проблема реквізиту — пізніше поняття «реквізит» буде 
трансформоване окремими теоретиками в поняття «пред-
метність» — має для фільму неабияке значення. В. Бенья-
мін  демонструє це на прикладі годинника, який, по-перше,  
відіграє зовсім інші ролі у театрі та в кіно, а по-друге, може за-
мінити собою кіноактора, тобто підтвердити тезу про те, що «рек- 
візит нерідко виконує функцію актора». Так, «годинник, що йде, 
завжди заважатиме на сцені, вважає Беньямін,   його роль вимі-
рювати час — не віддільна від його ролі на сцені» [25, 86]. Проте, 
підкреслює теоретик, «…астрономічний час навіть у натуралі- 
стичній п’єсі конфліктував би зі сценічним». Що ж до фільму, 
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то тут все виглядає інакше. Далі В. Беньямін зазначає: «За та-
ких обставин для фільму особливо характерно, що він за пер-
шої ліпшої нагоди одразу скористається вимірюванням часу за 
годинником. Цей факт яскравіше за інші ілюструє, як окремий 
предмет реквізиту за певних обставин може виконувати у філь-
мі вирішальну функцію» [25, 86]. Філософ приєднується до пози-
ції В. Пудовкіна, який наголошував на органічному поєднанні 
акторської гри, пов’язаної з предметом, як на одному із «най-
сильніших методів кінопостановки».

Розгляд В. Беньяміном мистецтва кіно в контексті різних  
аспектів, властивих цьому виду мистецтва, зробив актуальним 
його співвіднесення з «аурою» — провідною категорією беньямі- 
нівської концепції. Зазначимо, що Т. Адорно, аналізуючи спе-
цифіку, властиву Беньяміну щодо концептуалізації досліджу- 
ваного матеріалу, наголошує: «У Беньяміна завжди була по-ста- 
росвітському сувора сила дефініції, помітна у всіх його визна-
ченнях — від долі як «взаємозв’язку провин всього сущого» аж 
до пізнішої «аури» [2, 11]. Варто зазначити, що В. Беньямін опе-
рує такими поняттями та категоріями, як «аура», «доля», «меди-
тація», «потенціал», «ефект», що загалом важко визначаються. 
Стосовно кіномистецтва «аура» в поясненнях Беньяміна — це 
«атрибут» «тут і тепер», а  визначення поняття «аура»  як «непов- 
торної появи далечини, що враз стає близькою, як ніколи», ско-
ріше метафоричне, ніж теоретичне. Беньямін послідовно прово-
дить  думку про те, що кінематограф руйнує «ауру». Ця ідея є ще 
одним аргументом щодо визнання  кіномистецтва  не класичним 
видом, а таким, що формує масову культуру ХХ століття.

Потрібно визнати, що Беньямін намагається якомога шир-
ше охопити ту проблематику, яка прямо чи опосередковано 
пов’язана із кіно. Він розуміє, що кінематограф не можна вилу-
чити із усього мистецького контексту початку ХХ століття. Особ- 
ливо важливо підкреслити, так би мовити, стратегічну доціль-
ність його теоретичних пошуків, адже науковець добре розумів, 
що навряд чи доречно пов’язувати кіно із тенденціями, що  ви-
явило мистецтво минулого. Кінематограф належить ХХ століт-
тю, в межах якого він і почав активно розвиватися. Саме тому 
показовими є прагнення В. Беньяміна розглядати кіно у зв’язку 
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з «екстравагантністю» та «вульгарністю», що складалися в мис-
тецтві «часів декадансу». В поле зору теоретика потрапляє перш 
за все дадаїзм, який, за його образним висловлюванням, «ряснів 
варваризмами». Проте В. Беньяміна не стільки цікавить мож-
ливість дати мистецтвознавчу оцінку дадаїзму, скільки необхід-
ність звернути увагу на хибність «видобувати ефекти» в мисте-
цтві: «Фактично, ставлячи мистецький твір у епіцентр скандалу, 
маніфести дадаїстів забезпечували гучне розважання. Творові 
передусім треба було відповідати одній вимозі — викликати пу-
блічне роздратування» [25, 76].

В. Беньямін, власне, застерігає проти перетворення кіно-
фільму лише на засіб розважання, на колекцію художніх ефек-
тів. Стрічка повинна звільнитися від «обгорток», що заважають  
виявити її емоційну силу. Остання  стимулюється тематикою 
картини, її образною будовою, «потоком асоціацій», що може ви-
кликати твір.

У контекст розмірковувань Беньяміна потрапляють і такі 
художні напрямки, як кубізм та футуризм, але теоретик лише 
констатує їх присутність в культурному просторі Європи по- 
чатку ХХ століття. Ці напрямки залишаються поза кіноми- 
стецтвом, паралелі з яким дослідник проводить лише стосовно 
дадаїзму. Водночас мистецтвознавство В. Беньяміна певним чи-
ном тяжіє до естетичних узагальнень, і кубофутуристичні екс-
перименти призводять до постановки питання про естетизацію 
потворного (війна, смерть, каліцтво, сморід мервих тіл). Він чи 
не перший із європейських теоретиків виявив суперечності по-
зиції Ф.-Т. Марінетті щодо «металізації людського тіла» в про-
цесі війни чи використання порівнянь вогняних кулеметів з 
орхідеями та ін.  

Т. Адорно, який вважається чи не найпослідовнішим інтер-
претатором ідей В. Беньяміна, називає його філософську концеп- 
цію «атематичною», тобто такою, що чітко «не прив’язана» до 
однієї теми. Ідея «атематичності», на наш погляд, може оціню-
ватися і позитивно, тобто як широта інтересів дослідника, так і 
негативно, оскільки є свідченням еклектичності, невизначенос-
ті позиції. Стосовно кінознавчої проблематики «атематичність» 
В. Беньяміна мала, безперечно, позитивне значення: аналіз 
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природи кіно здійснювався ним на тому етапі, коли лише фор-
мувалася його практика і теорія. А постановка теоретичної проб- 
леми в такий період важить не менше, ніж її осмислення.

Кінознавча позиція В. Беньяміна, як і вся його наукова спад-
щина, лише починає привертати увагу сучасних дослідників. 
Зрештою, вже сьогодні стає зрозумілим, що теоретично насиче-
ний доробок філософа дає підстави зарахувати його автора до 
когорти яскравих і значущих кінознавців першої половини ХХ 
століття.
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5.2. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
КІНОЗНАВЧИХ ДИСКУСІЙ:  

ДОСВІД 20—50-Х РОКІВ

Виокремлення нами постаті В. Беньяміна можна розглядати 
як цілком свідомий наголос на тих теоретико-практичних труд-
нощах, з якими зіткнулося кіномистецтво в перші десятиліття 
свого існування. Адже теоретична пошуковість конкретних до-
слідників досить своєрідно перехрещувалося з більш широкою 
площиною осмислення кінематографічного процесу. Саме тому 
це повинно бути об’єктом уваги істориків і теоретиків кіно.

Варто зазначити, що сучасному українському мистецтвознав-
ству властиве помітне розширення проблематики, виявлення 
нових об’єктів теоретичного дослідження. На нашу думку, цій 
позитивній тенденції може сприяти аналіз кінознавчих диску-
сій, які мали місце протягом ХХ століття в різних європейських 
країнах. Безперечно, осмислення специфіки дискусій — це 
складна, багатоаспектна робота, що поєднує теоретичний і прак-
тичний підходи, а саме: з одного боку, дискусія може випереджа-
ти мистецький процес, відкриваючи нові теми чи стимулюючи 
жанрово-тематичне розмаїття фільмів, а з іншого — кінемато-
графічний процес може стимулювати дискусії, що вже матимуть 
оцінний характер. 

На нашу думку, доцільно наголосити, що як об’єкт теоретич-
ного аналізу проблема кінознавчих дискусій в українському мис-
тецтвознавстві фактично ще не поставала. Це також стосується 
і спроби розглянути кінознавчу дискусію як рефлексію кінема-
тографічного процесу. Такий підхід формує кілька конкретних 
завдань: спираючись на поняття «дискусія», розглянути її сти-
мулюючий потенціал щодо активізації мистецьких процесів та 
виокремити приклади кінознавчих дискусій, що позначилися 
на розвитку кінематографа. 

Водночас дотичною до проблеми кінознавчих дискусій є проб- 
лема оновлення та подальшого розвитку понятійно-категоріаль- 
ного апарату кінознавства, що дозволить чіткіше окреслити тео- 
рію і критику в його структурі. Відомо, що питання понятійно-
категоріального забезпечення кінознавчих досліджень завжди 
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було досить злободенним в теорії та історії кіно. Це обумовлено 
тим, що кінематограф належить до наймолодшого серед класич- 
них видів мистецтв і теоретичне забезпечення процесів, які су-
проводжують розвиток кінотворчості, також знаходиться на по-
чатковій стадії. Отже, поєднання різних аспектів зазначеної 
проблеми сприятиме збагаченню українського кінознавства і ви- 
магатиме передусім визначення поняття «дискусія», що похо-
дить від латинського терміну «discussion» —розгляд, досліджен-
ня. Більш широке тлумачення цього терміна, тобто трансфор-
мація його у поняття «дискусія», передбачає процес прилюдного 
обговорення полемічного питання чи проблеми.

Не заглиблюючись в історію, а практика дискусій сягає часів 
античності, зосередимо увагу на досвіді ХІХ століття, в межах 
якого дискусії відігравали надзвичайно важливу, можна сказа-
ти, стимулюючу роль у зміні парадигми мистецького розвитку, 
становленні нових мистецьких орієнтацій. Показовими наразі є 
20–30-ті роки ХІХ століття. 

Так, протягом тривалого часу в гострих дискусіях між «гомери- 
стами» та «шекспіристами» розвивається французький живопис. 
Своєрідним підґрунтям для розгортання естетико-мистецтво- 
знавчої полеміки став процес становлення романтизму, що впли-
нув на художні пошуки на теренах живопису, літератури, музики  
на межі ХVІІІ–ХІХ століття. Мистецькі експерименти стиму-
лювалися, зокрема, революційними подіями 1788–1789 років, 
коли протиріччя соціальної дійсності досить гостро поставили 
питання втрати ідеалів та необхідності стверджувати цінність 
духовно-творчого життя людини, що відобразилася в мистецтві 
зображенням сильних пристрастей, одухотворенням природи, 
героїкою національно-визвольного руху.

Відомий російський мистецтвознавець Ю. Колпинський, вив- 
чаючи зміни у розвитку живопису протягом імперії та часів Рес-
таврації, зазначає: «У період Імперії, як ми бачили, не було єди-
ного стилю в живописі, але тоді не було ще й такої відкритої бо-
ротьби між напрямами, як за часів Реставрації. Тепер критики 
відкрито говорять про два табори в мистецтві («Глоб», 1824, 17 ве- 
ресня), одних вони називають «гомеристами», інших «шекспіри- 
стами» («Журналь де деба», 1824, 5 жовтня)» [128, 14].

Відзначимо, що ситуація, яка склалася на той час у французь- 
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кій культурі, стимулювалася соціальними процесами, характер 
яких і визначив соціально-політичний та — частково — ідеоло-
гічний контекст дискусій, який згодом розкрив їхній мистецтво- 
знавчий потенціал. Соціальні і мистецтвознавчі мотиви, як пев-
ні аспекти світогляду, в теоретичних дискусіях по суті присутні 
завжди, але учасники дискусій, торкаючись якогось конкретного 
питання, далеко не завжди усвідомлюють в цілому той простір, 
який — прямо чи опосередковано — охоплюється в процесі по-
леміки.

Гострі дискусії у Франції щодо подальшого розвитку образо- 
творчого мистецтва були пов’язані з проблемами «вічних ідеалів 
краси», які намагалися зберігти «гомеристи» всупереч новатор-
ським пошукам «шекспіристів». Зазначена дискусія торкалася 
таких проблем, як місце мистецтва в русі реальних історичних 
процесів, феномен гуманізму, розуміння загальних принципів 
живопису і можливості збереження в їхньому контексті творчої 
індивідуальності. До розгляду цих питань залучалися не тільки 
мистецтвознавці і художні критики, а й найвидатніші митці то-
гочасного періоду. Саме те, що проблеми, приховані на початку 
ХІХ століття в традиціях мистецтва минулого, були виявлені і 
стали об’єктом обговорення, стимулювало творчий пошук живо-
писців, зокрема, Т. Жеріко та Е. Делакруа.

Взаємозв’язок соціального і мистецтвознавчого аспектів дис-
кусії досить виразно демонструє доля відомого діяча французь-
кої культури першої половини ХІХ століття П’єра Жюля Теофіля 
Готьє (1811–1872), літературна і теоретична спадщина якого й 
до сьогодні викликає значний інтерес як науковців, так і ши-
рокої читацької аудиторії. На межі ХХ–ХХІ століття спостеріга-
ються не лише факти нової інтерпретації літературних творів 
Готьє та «перенесення» їх на екран, а й спроби неупередженого 
«прочитання» його теоретичних ідей. На нашу думку, нетради-
ційністю підходів саме до теоретичного спадку Готьє позначені 
наукові розвідки Н. Жукової, Г. Косікова, Л. Левчук і Н. Пах- 
сарьян, спільність позицій яких формує уявлення про теоретич-
ну спадщину класика французької літератури як про цілісний 
феномен.

Так, російські літературознавці Г. Косіков і Н. Пахсарьян зо-
середжують увагу передусім на процесі розмежування митців —  
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сучасників Т. Готьє — на дві творчі орієнтації, а саме: «класи-
ки» та «романтики». Описуючи входження Т. Готьє у французькі 
літературні кола, Г. Косіков зазначає: «Обравши поезію, Готьє 
повинен був здійснити наступний крок — вибрати між «класи-
ками» і «романтиками», чиї суперечки стрясали французьку лі-
тературу другої половини 1820-х років» [129, 7]. 

Як відомо, Т. Готьє рішуче став на бік романтиків, додавши до 
існуючих теоретичних суперечок ще один досить «оригінальний 
аргумент»: «Обласканий самим Гюго, вісімнадцятирічний Тео 
з’явився на прем’єру «Ернані» (25 лютого 1830 р.), вдягнувшись у 
відомий пізніше славетний «червоний жилет», який, згідно із за-
думом його власника, повинен був підігріти обурення «класиків», 
які заповнювали партер і ложі Французького театру. Ця мета  
була досягнута, і романтичне середовище визнало Готьє «своїм» 
[129, 7]. Підтвердженням творчої позиції митця, яка зблизила 
його з «романтиками», виступає як наголос на «аполітичності» 
письменника, який превалює в позиції Н. Пахсарьян, так і есте- 
тико-мистецтвознавчі виокремлення теорії «чистого мистецтва» 
та художньо-виражального феномену «подвійного відображен-
ня», на яких наголошують українські дослідники Н. Жукова і 
Л. Левчук.

Відзначаючи продуктивність мистецьких дискусій у ХІХ сто-
літті, необхідно згадати «рух прерафаелітів» в Англії, який утвер- 
дження щирого, безпосереднього погляду на природу, відстою-
вання своєрідних романтичних утопій здійснював саме в процесі 
публічних обговорень. При цьому дискусії поєднували зусилля 
теоретиків і практиків мистецтва. Якщо «братство прерафае-
літів» спочатку формували митці-практики — Д.-Е. Міллес, 
Д. Г. Россеті, У. Холмен-Хант, — то на повну силу про сутність 
руху заговорили після того, як на його захист виступив відомий 
художній критик Дж. Рьоскін.

Стосовно ХІХ століття можна звернутися і до інших прикла-
дів, коли утвердження натуралізму відбувалося перш за все в 
полеміці щодо філософських засад позитивізму. Пізніше, як уже 
продемонстровано у попередніх розділах монографії, до обгово- 
рення поставлених проблем приєдналися мистецтвознавці, і 
лише, так би мовити, на третьому етапі остаточний «вердикт» у 
дискусіях, що проводилися протягом кількох десятиліть, виніс 
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Е. Золя. Цікаво, що наразі перемогла літературознавча позиція 
стосовно доречності чи помилковості трансформації позитивізму 
в літературу та інші види мистецтва.

Здійснений нами стислий історичний екскурс має безпосеред-
нє відношення до поставленої проблеми, адже кінознавчі диску-
сії, що розпочалися «гарячими слідами» становлення кіномисте-
цтва, по-перше, продовжували вже існуючу традицію, по-друге, 
сконцентровувалися на питанні: чи можливо трансформувати у 
мистецтво науково-технічний феномен? І, по-третє, актуалізува-
ли необхідність відповісти на запитання: «Що можуть являти со-
бою художньо-виражальні засоби кінематографа»? 

Треба також відзначити, що специфікою кінознавчих диску-
сій у перший період становлення і розвитку кіно була байдужість 
їх учасників до соціально-політичних чи ідеологічних засад кі-
нематографічного процесу. Власне, всі ці засади ще не були чіт-
ко виокремлені і, що важливо, не усвідомлювалися учасниками 
дискусій. Вони по суті розвиваються разом із кінематографом і 
паралельно з ним поступово охоплюють увесь культурний про-
стір, досяжний для кіно. У такому контексті потрібно, на наш 
погляд, чітко розрізняти процес становлення кінематографа як 
конкретного техніко-художнього феномена та усвідомлення його 
як нового виду мистецтва. Щодо останньої позиції відомий укра-
їнський кінознавець В. Скуратівський зазначає: «…виникнення, 
становлення і подальша еволюція світового кіно — західного, 
українського та ін. — постає як закономірна ланка новоєвропей-
ського художнього і — ширше — соціокультурного процесу» [207, 
7]. Безперечно, сучасний кінематограф як цілком сформоване 
явище органічно «вписується» у «новоєвропейський художній та 
соціокультурний процес». Натомість кіно у період становлення 
ще повинно було усвідомити свою культуротворчу роль, і кіно-
знавчі дискусії зіграли у цьому «усвідомленні» не останню роль.

Кінознавчі дискусії перших десятиліть ХХ століття можуть 
стати об’єктом самостійного аналізу, оскільки торкаються най-
ширшого кола питань і є обов’язковим елементом у з’ясуванні 
художніх можливостей нового виду мистецтва. Так, у період між 
1910–1915 роками досить активно дискутувалася проблема кі-
нематографа як важливого носія і популяризатора наукового 
знання. При цьому заперечувалася здатність кіно стати само-
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стійним видом мистецтва, виробити власну художню школу та 
співіснувати на рівних з іншими видами мистецтва. Така пози-
ція послідовно відстоювалася досить впливовим у ті часи діячем 
німецького кіно К. Ланге, опонентом якого виступав відомий ак-
тор і режисер П. Вегенер. Пізніше ця дискусія вийшла за межі 
Німеччини, стимулюючи полеміку в інших європейських краї-
нах, зокрема в Італії. Це стосується насамперед робіт Р. Канудо, 
що набули популярності між 1908 та 1911 роками, «вирівнявши» 
ситуацію, завдяки чому  кінематограф почав все активніше «впи-
суватися» в структуру класичних видів мистецтва, а згодом —  
і формувати власну естетику.

На нашу думку, показовими є також дискусії щодо необхід-
ності «філософського забезпечення» кіно. Спроби кінорежисерів 
інтерпретувати певні філософські чи психологічні ідеї досить 
яскраво простежуються в 20–30-ті роки. Проте дискусії, що мали 
філософсько-психологічне забарвлення, розпочалися значно ра-
ніше. У цьому процесі помітними явищами стали праці італій-
ців Дж. Папіні «Філософія кінематографа» (1907) і Е. Де Амічіса 
«Інтелектуальний кінематограф» (1907), на сторінках яких вже 
висунуто поняття «кінообраз», дискутується доцільність розгля-
ду фільму як акту наслідування і чи не вперше висувається ідея 
порівняння кіномистецтва та кіновидовища.

Хоча кінематограф у зазначені роки ще не здобув широкого 
визнання, саме дискусії, що залучали думки та спостереження з 
приводу його подальшої долі найширших кіл наукової та худож- 
ньої інтелігенції, надавали процесу становлення кінематогра-
фа особливої значущості. Адже предметом аналізу науковців є 
дійсно надзвичайно складні для того часу запитання: «Чи з’яв- 
ляється нова якість при перенесенні дійсності на плівку»? «Чи 
створює кінозображення нову естетико-художню сутність?» «Зав- 
дяки чому кінозображення впливає на глядача»?

Поступово окремі зрізи дискусійних питань перетворювали-
ся на самостійні теоретичні блоки, які і сьогодні є актуальними 
для кінознавчих розвідок. До них можна віднести весь комплекс 
проблем, пов’язаних із сприйманням фільму, або пошуки шля-
хів «візуалізації внутрішнього монологу». Саме в цій сфері, згід-
но з поглядом французького дослідника А. Бержа, виявляються 
справжні можливості кіно. Сьогодні перші спроби кінознавців 
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доцільно розглядати в контексті більш широкого міжнаукового 
підходу, а саме: можливості впливу психологічного та етичного 
знання на вироблення ціннісних орієнтацій у процесі кінотвор-
чості, що дозволяє органічно з’єднати створення і сприймання 
фільму.

Саме через широку дискусію кіномитців різних країн йшов 
процес оцінки «озвучення» німого кіно. Ця дискусія, розгорну-
та наприкінці 20-х років, проходила при активній участі таких 
відомих майстрів кінематографа, як К. Відор, Р. Клер, М. Па-
ньоль, Ч. Чаплін та ін. Широке залучення до дискусії практи-
ків кіно було невипадковим, адже саме вони зрештою повинні 
були навчитися «користуватися» цим новим виражальним засо-
бом. Відомо, як упереджено ставився до звука Ч. Чаплін, по суті 
так і залишившись генієм німого кінематографа. Р. Клер, не-
зважаючи на те, що досить швидко залучив звук у свої фільми, у 
своєму першому звуковому фільмі «Під дахами Парижа» (1930) 
насамперед використовував музику. З більшою зацікавленістю 
до практичної реалізації наслідків теоретичних дискусій поста-
вився американець К. Відор. У фільмі «Аллілуйя» (1929), знято-
го на матеріалі негритянського фольклору, він експериментує з 
можливостями синхронного звука.

Активну участь у дискусіях щодо звукового кіно брав фран-
цузький режисер і сценарист М. Паньоль, який був перекона-
ний, що провідне місце у фільмах повинно відводитися діалогу. 
Власне, завдяки слову, на його думку, можна об’єднати кіно, лі-
тературу і театр. М. Паньоль був ініціатором створення фільмів 
на зразок «театру, знятого на плівку». Таке розуміння ролі звука 
здобуло реалізації, по-перше, у фільмах самого Паньоля «Прямо 
у серце» (1933), «Анжела» (1934), а по-друге, в практиці перене-
сення на плівку театральних вистав.

Важко реконструювати усі напрямки кінознавчих дискусій, 
що мали місце від зародження кіно до 30–40-х років. Досить ви-
разно суть «дискусійної атмосфери» цього періоду відображає 
Л. Трауберг, згадуючи своє перебування у Парижі (березень 
1928 року): «Ренуар показав свій новий фільм «Дівчинка із сір-
никами» за Андерсеном; навіть ми, фахівці з викрутасів, були 
спантеличені: фільм був майже повністю знятий через рогожку» 
[218, 37]. І далі розпочинається власне дискусія: «Чи доцільно 
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знімати в такий спосіб»? Після перегляду фільму французько-
го режисера російського походження Д. Кірсанова «Менільмон-
тане» (1926) питання для дискусії народжуються, як сніговий 
клубок: «Як це думати про глядача? Для мене існує тільки один 
глядач: я сам. Як це: поліпшене кіно? Що спільного у мистецтва 
з політикою? Як це: «відтворювати свій час»? Ніякого часу немає. 
Є людина протягом мільйонів років, одна й та сама» [218, 38].

Як ми вже зазначали, Л. Трауберг згадує події кінця 20-х ро- 
ків. Проте він наводить і думки американського режисера 
У. Уайлера, висловлені у 1946 році: «Ми всі утрьох (Френк Кап- 
ра, Джордж Стівенс і Уайлер) брали участь у війні. На кожного 
з нас вона мала глибокий вплив. Без цього я не міг би зробити 
свій фільм («Кращі роки нашого життя» — Т. К.) так, як я його 
зробив. Ми навчилися краще розуміти світ» [218, 39].

Наведені фрагменти з книги Л. Трауберга, що стосуються 
його висловлювань про природу і завдання кіно, мають відстань 
у вісімнадцять років (1928–1946). Проміжок часу власне невели-
кий, але в ньому відбулися досить помітні зміни: від розуміння 
кіно, переважно як науково-технічного феномену, від наголосу 
на суто ремісницьких аспектах, до усвідомлення митцями його 
соціально-політичної, ідеологічної значущості, входження у кон-
текст кінодискусій понять «час», «політика», «історична подія», 
«людина», «гуманізм» тощо.

Творчо-пошуковий потенціал кінознавчих дискусій виявився 
в 40-і роки в Італії в процесі обговорення проблеми неореалізму —  
напрямку італійського кіно, що склався після Другої світової ві-
йни та відстоював принципи антифашизму, близькості до життя 
народу, виявлення його національної самобутності. Специфіка 
цих дискусій, а тривали вони досить довго і торкалися найріз-
номанітніших питань, полягала в комплексному характері. Сам 
предмет дискусій — неореалізм — стимулював цю комплексність, 
адже вирішувалися, з одного боку, питання, пов’язані із спря- 
мованістю нового напрямку у кінематографі, а з іншого — мис-
тецькі, іноді навіть «ремісничі» питання: «Чи доцільно знімати 
непрофесійних акторів?» або «Чи доречно озвучувати фільм на 
місцевому діалекті, який додає достовірності, але не буде зрозу-
мілий глядачам в інших частинах Італії?» тощо.

Аналізуючи сьогодні роботи італійських кінознавців, кінокри- 
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тиків, мемуарну літературу, можна потрапити в ситуацію, так би 
мовити, суцільної дискусійності. Здавалося б, неважко визначити 
витоки неореалізму, але навіть відповідь на це питання має без-
ліч нюансів, а саме: вплив руху «веристів», специфіка «калігра- 
фізму», роль учасників дискусій групи журналу «Cinema» та ін. 
Полеміка також розгортається в царині проблеми первинності лі-
тературного чи кінематографічного неореалізму, значення діяль-
ності конкретних митців та ін. Водночас мета дискусій і полягає 
в тому, щоб, завдяки посиланню на конкретні джерела, аналізу 
літератури, зіставленню позицій, естетико-мистецтвознавчому 
розгляду конкретних творів, досягти висновку, схваленому біль-
шістю учасників теоретичного процесу. Хоча можливість пере-
оцінки, корегування висновків залишається завжди.

Кінознавчі дискусії щодо неореалізму показали, що його 
опосередковані витоки потрібно шукати у мистецьких проце-
сах, властивих періоду Другої світової війни, коли в надрах іта- 
лійського кінематографу зароджується рух «каліграфістів» —  
«поміркованих» реформаторів виражальних засобів кінемато- 
графа Італії. Проте одним із безпосередніх стимулів виникнення 
неореалізму стає «верізм» — досить поширена методології кін-
ця ХІХ століття, обґрунтована письменником Дж. Вергою, який 
вимагав від мистецтва максимальної правдивості. «Верізм», як 
відомо, був близьким до французького натуралізму і виявляв  
інтерес до побуту селян, до гострих конфліктів «звичайних» лю-
дей. Наголошувати на особливому значенні «верізму» у станов-
ленні неореалізму варто ще й тому, що він певною мірою віді-
гравав визначальну роль в італійській культурі фактично до 
середини ХХ століття.

Поступово навколо журналу «Cinema» формується група кі-
нематографістів — активних антифашистів. Це була більш ніж 
громадянська позиція, адже в сорокові роки італійською кіне-
матографією опікувався В. Муссоліні — син італійського дикта-
тора, і наслідки будь-яких протестів кінематографістів неважко 
передбачити. До цієї групи входили Л. Вісконті, Дж. де Сантіс, 
Г. Арістарко та ін. Молоді митці були переконані в необхідності 
знімати соціально насичені фільми, головним героєм яких мала 
стати звичайна людина з усім комплексом проблем, які висуває 
перед нею життя.
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Зазначимо, що насамперед італійські кінознавці намагалися 
проаналізувати як безпосередні, так і опосередковані стимули 
неореалізму. Проте в оцінці конкретних персоналій чи фільмів 
думки фахівців виявилися далеко неоднозначними. Показовою 
у цьому зв’язку є монографія Дж. Феррара «Нове італійське кі- 
но», яка побачила світ у 1957 році, тобто в період, коли проблеми 
нової неореалістичної кіноестетики були нагальними для митців 
не лише Італії, але й інших європейських країн. Потрібно під- 
креслити, що цінність цієї роботи значною мірою і полягає в її по-
лемічності. Так, Феррара не поділяє позиції відомого кінознавця 
Вентуріні ані щодо оцінки «каліграфістів», ані щодо оцінки ролі 
режисерів Маріо Сольдаті, Альберто Латтуаді, Ренато Кастелла-
ні в італійському кіномистецтві. Неоднозначно оцінюється Фер-
рара і творчість Фердінандо Поджолі, з ім’ям якого деякі кри-
тики пов’язують появу новаторського підходу до зйомок фільму. 
Як зазначає дослідник, «фактично, при всій значущості творів 
Поджолі, внесок його незначний. Навіть Соларолі (кінокритик, 
який виводив неореалізм із фільмів Поджолі — Т. К.) визнає, що 
«в свій час мало хто правильно оцінив його фільми. Будь-якого 
помітного сліду вони не залишили і для нас мають лише істо-
ричний інтерес. Якщо в них і є позитивне начало, то ніхто його 
не розвинув і не продовжив» [234, 32].

Проте не лише проблема творчого окреслення витоків неореа- 
лізму зумовлює полеміку, а й доробок його визнаних фундато-
рів. У цьому контексті досить цікавою є позиція радянських кі-
нознавців щодо постаті Роберто Росселліні (1906–1977), якому 
Дж. Феррара віддає першу роль. У передмові до монографії іта-
лійського кінознавця, що написана від редакції російсько-мов- 
ного видання, зазначено: «Феррара без належного обґрунтуван-
ня робить католика Росселліні основною постаттю неореаліз-
му, однаково позитивно оцінюючи його дійсно видатний фільм 
«Рим — відкрите місто» і художньо недосконалий песимістичний 
фільм «Пайза» [234, 7].

Радянські кінознавці також незгодні з тим, що Феррара штуч-
но відтісняє на задній план «найбільш прогресивних митців-
неореалістів, наприклад, комуніста Де Сантіса». Така позиція 
досить показова для 50-х років, адже в дискусіях щодо неореаліз- 
му, а фільми цього напрямку широко демонструвалися на екра-
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нах Радянського Союзу, важливим був передусім ідеологічний 
аспект. Саме він розглядався як визначальний для радянської гу-
маністики. Внаслідок цього цілком реальною стає ситуація, коли  
«католик Росселліні» менш бажаний як засновник неореалізму, 
ніж «комуніст Дж. Де Сантіс», не говорячи вже про «аристокра-
та» Вісконті.

Монографія Дж. Феррара була видана в Радянському Сою-
зі у 1959 році, що і зумовило специфіку її «оціночного пафосу». 
Пізніше об’єктивний погляд на процес становлення неореалізму 
набуває чинності, і ніким уже не спростовується визначна роль 
картини Р. Росселліні «Рим — відкрите місто» в історії неореа-
лістичного мистецтва.

Предметом дискусій залишається і питання про причини кри- 
зи і занепаду неореалізму. Чи вичерпав себе сам «неореалістич-
ний» принцип підходу до дійсності? Чи класики неореалізму не 
підготували творчу зміну? Чи італійці почали дослухатися до 
офіційної критики, яка закликала наприкінці 50-х років «покін-
чити з фільмами про злидні»? Власне, як це не парадоксально, 
в Італії починається, так би мовити, прихована боротьба проти 
неореалістів, проти тих, хто своїм талантом здобув світову славу 
італійському кіно. У цьому зв’язку Феррара цілком щиро запи-
тує: «…якщо неореалістичне кіно щирими, пристрасними сло-
вами розповідало про деякі конкретні животрепетні проблеми 
життя сучасної Італії і, апелюючи до совісті людей, вимагало ви-
рішення цих проблем, то чому італійські правителі використали 
всі свої можливості не на викорінення помічених недоліків, а на 
боротьбу з тими, хто ті недоліки викривав?» [234, 186].

Кінознавчі дискусії, що супроводжували весь період існуван-
ня неореалізму, виявили кілька тенденцій, що пов’язані із самим  
фактом існування кіномистецтва і тих завдань, які воно повин- 
но вирішувати в суспільстві. Об’єктом обговорення стає розва-
жальна функція кіно, і після злету неореалізму в Італії все час-
тіше починають звучати нагадування про фільм як «недільну 
сімейну розвагу», завдання якої полягає в переключенні уваги 
від «світу реальності у світ ілюзій».

Доля неореалізму досить гостро поставила проблему школи в 
кінематографі, а також ще більш широку проблему: чи можливе 
створення неореалістичної культури? Зазначимо, що ні італій-
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ські кінознавці, ні вчені інших країн, хто цікавився неореаліз-
мом, не дали, а, можливо, й не могли дати остаточної відповіді 
на поставлені питання. Проте вони створили певний «відкритий» 
простір, дослідницька робота в межах якого поглиблює знан- 
ня про мистецький твір, про логіку і динаміку його розвитку та 
про конкретні художні напрямки, що є врешті-решт змістовним 
насиченням художньої культури взагалі і мистецтва як її струк-
турного елемента зокрема.

Цікавим аспектом дискусій щодо неореалізму є той факт, що 
паралельно з обговоренням широкого кола проблем йшли дис-
кусії стосовно конкретних фільмів, зокрема картини Ф. Фелліні 
«Дорога» (1954), яка сьогодні вважається світовою кінокласикою, 
а в момент виходу на екрани викликала в Італії досить супе- 
речливі відгуки. До обговорення стрічки підключилися такі 
відомі діячі кіно, як К. Лідзані, Р. Ренці, Г. Арістарко, Ж. Са-
дуль, Л. Арагон та інші, а приводом для дискусії був «Відкритий 
лист до Федеріко Фелліні», написаний М. Мідою — відомим іта- 
лійським критиком, режисером-документалістом і сценаристом, 
який пізніше став широко відомим в Європі завдяки фундамен-
тальному дослідженню «Кіно і опір».

Виокремимо кілька аспектів дискусії щодо фільму «Дорога», 
аби підкреслити ще деякі специфічні теоретичні ознаки кіно- 
знавчих дискусій як засобу збагачення мистецтвознавства. Не-
обхідно зауважити, що кінодоля «Дороги» дійсно неоднозначна: 
успіх на Венеціанському фестивалі, у глядачів та повна розбіж- 
ність щодо оцінок кінокритиків. Сперечалися, по-перше, з при-
воду того, чи є фільм «прапором католицизму», чи, навпаки, — 
«антикатолицьким»? Іншим блоком дискусійних проблем стало 
питання про національний італійський характер. Намагаючись 
пояснити, чому картина має успіх «у середнього» італійського 
глядача, М. Міда вказував: «Мені здається (хоча мені і не хотіло-
ся б, щоб так було в дійсності), що фільм страждає споконвічною 
вадою, властивою італійському національному характеру, —  
схильністю зливати разом ірраціоналізм і патетику із сентимен-
тальністю простих душ типу героїв Гюго, яких так люблять чи-
тачі коміксів та фотороманів із продовженням» [81, 64]. Ця заяв-
лена М. Мідою тема сама по собі може бути предметом дискусії, 
так само, як і дискусія щодо того, «чи є історія Джельсоміни та 
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Дзампано чимось середнім між експресіонізмом та екзистенціа-
лізмом».

Важливо, що обговорення фільму «Дорога» викликало розду-
ми про значно більш широкий контекст, в який був включений і 
літературний досвід Ф. Достоєвського, і філософські ідеї ХХ сто-
ліття, і історія кіномистецтва.

Дискусія щодо цієї картини чітко виявила ще одну важливу 
проблему: «Чим відрізняється дискусія від практики художньої 
критики?» Зазначена проблема показує своєрідне співвідношен- 
ня між особистісною думкою критика стосовно конкретного мис- 
тецького твору та широким культурознавчим контекстом, у ме- 
жах якого відбувається дискусія. Думка критика — це думка 
однієї людини відповідно до рівня її професіоналізму, її смаків, 
зрештою, її ставлення до митця. Отже не секрет, що іноді критик 
керується власними, особистісними уподобаннями. В процесі ж 
дискусії завжди існують сторони, які виступають опонентами, і 
це вже є запорукою об’єктивності оцінок.

Зупинившись на деяких аспектах дискусій та трансформу-
вавши їх у практику створення фільмів, можна стверджувати, 
що друга половина ХХ століття активно нарощувала їх теоре-
тичний досвід. Зокрема, об’єктом стає проблема реалізму, по-
дана у найширшому обсязі цього поняття. Вона безпосередньо 
чи опосередковано присутня в дискусіях щодо поетичного кіно 
України, проблем тоталітарного кіно тощо. 

Отже, дискусії взагалі і кінознавчі дискусії зокрема висту-
пають потужним стимулятором у розвитку того чи іншого виду 
мистецтва, а теоретичний досвід дискусій є засобом збагачен-
ня сучасного мистецтвознавства. Зазначимо, що напрацюван-
ня 20–50-х років були тим підґрунтям, яке дозволило зберігти 
у подальшому розвитку кінематографа саму практику теоре-
тичного обгрунтування кінопроцесу та підсилило евристичну 
спрямованість кінодіяльності. Водночас пошуки самих митців, 
перш за все режисерів та операторів, давали значний матеріал 
для певної корекції кінознавцями доцільності тих чи інших екс-
периментів. Увесь цей комплекс проблем відбився в дискусіях 
60–90-х років. 
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5.3. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
КІНОЗНАВЧИХ ДИСКУСІЙ:  

ДОСВІД 60—90-Х РОКІВ

Аналіз та оцінка кінознавчих дискусій, які, безперечно, є важ-
ливою складовою кінематографічного процесу, дозволив нам у по-
передньому підрозділі, по-перше, відтворити специфіку розвитку 
європейського кіно від його зародження до середини ХХ століття, 
а по-друге, показати, що у зазначений період кінознавчі дискусії 
були потужним засобом з’ясування можливостей нового мистецтва 
в технічному і в творчому аспектах. Що ж до цього підрозділу, то 
предметом нашої уваги стають тридцять років розвитку кіно в 
умовах другої половини ХХ століття, що вивчені досить ґрунтов-
но, проте фактично не інтерпретувалися, спираючись на проблему 
творчого потенціалу кінознавчих дискусій. Такий аспект є новим, 
і саме він визначає актуальність поставлених нами питань.

Зазначимо, що в умовах 60–90-х років характер дискусій по-
мітно змінився. Це стосується, зокрема, технічного забезпечення 
зйомок фільму, процес оновлення якого вже не є об’єктом диску-
сій, а набуває нормативного характеру, оскільки кожне надбання 
в галузі науки чи техніки, якщо воно дотичне до кіно, природно 
використовується митцями. Якщо на початку становлення і роз-
витку кінематографу питання звука ставало предметом гострих 
обговорень, то комп’ютерні технології увійшли в кіномистецтво 
досить легко, стимулюючи його жанрове збагачення.

Психологію органічної адаптації митців і глядачів до нових 
технологій в кіно розглядає відомий російський теоретик К. Раз-
логов, зазначаючи: «Коли екран з’явився, він сприймався як роз- 
вага для малорозвинених людей. Коли з’явилося відео, виник 
термін «відеотизм». Коли з’явився комп’ютер, коли поширили-
ся персональні комп’ютери, крилатим стало формулювання 
«комп’ютер виховує дебілів» [191, 273]. Продовжуючи свої розмір- 
кування, Разлогов ставить запитання: «Цікаво, хто-небудь із вас 
знає, хто перший таким чином поставився до технічних можли-
востей запису людського досвіду? Найпершим був Сократ, який 
з великою часткою властивої йому в’їдливості говорив про шко-
ду писемності, оскільки писемність, на його думку, заважає роз-
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витку пам’яті, позбавляє людину інтуїції й здатності мислення 
і взагалі виховує інтелектуальні та духовні лінощі» [191, 273]. 
Проте проходить певний час, і людина адаптується до техноло-
гічних надбань цивілізації. Якщо звузити проблему до питання 
їх впливу на кінематограф, то людство не лише адаптувалося до 
звуку, кольору, до експериментів з монтажем чи з кінокамерою, а 
й відчуло значні принади «відео» і можливість дистанційного ке-
рування ним: «…тепер, переглядаючи фільм, ти спокійно маєш 
змогу повернутися назад, зупинити, перемотати, продивитися 
фрагмент» [191, 277]. Адаптація до технічних та творчих нова-
цій досягає такого рівня, що навіть не дуже спокушений глядач 
легко «вживається» в світ таких фільмів, як «Зоряні війни», «Ма-
триця», «Володар кілець», «Стовпи землі» чи «Гра престолів», 
тобто фільмів, в яких пріоритетними є як демонстрація науково-
технічних здобутків кінематографа, так і його вміння перекон-
ливо реконструювати сучасними художньо-виражальними засо-
бами, наприклад, добу раннього середньовіччя.

Отже, хоча у другій половині ХХ століття інтерес до кінознавчих 
дискусій не зникає, акцент в них насамперед робиться на естетико-
художніх «резервах» сучасного кіно, на розширенні його тема- 
тичної, стильової палітри та на тенденціях подальшого розвитку. 
Зазначимо, що об’єктом дискусій стають і широкі за обсягом проб- 
леми — «нова хвиля» французького кіномистецтва, що актуалізу-
вала питання «авторського кіно», «поетичне кіно» в Україні, кіно 
тоталітарної доби, — і більш часткові: проблема кіногероя, специ-
фіка жанрової трансформації, явище «культового фільму» тощо.

Кінознавчі дискусії другої половини ХХ століття доречно, на 
наш погляд, аналізувати, відштовхуючись від феномену «нової 
хвилі» французького кіно. Це напрям, що об’єднав навколо себе 
таких режисерів, як Ж.-Л. Годар, Л. Маль, Ф. Трюффо, К. Ша-
броль та інші, і збігся з періодом кінця 50-х — початку 60-х років. 
Поштовхом до формування «нової хвилі» стало бажання молодих 
митців модернізувати французьке кіно. Поняття «модернізація» 
у контексті «нової хвилі» мало досить широке тлумачення. Це і 
відмова від засад комерційного кіно, і небажання запрошувати 
«зірок», і проведення зйомок переважно на натурі, і наголос на 
імпровізації, і критика світу споживання, і прискіплива увага 
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до буденного життя французької провінції, і спроба відтворити 
морально-психологічні суперечності в житті «звичайної» фран-
цузької родини.

У деклараціях «нової хвилі» перехрещувалися вузькопрофе- 
сійні і світоглядні проблеми. Наголосимо, що весь комплекс пи-
тань, пов’язаний із становленням і розвитком «нової хвилі», постій-
но знаходився в центрі уваги кінознавців. Феномен «нової хвилі» 
активно вивчався науковцями Заходу — А. Базен, Ж.-П. Жан- 
кола, М. Мартен, Ж. Садуль та ін. Водночас цей напрямок у 
французькому кіно ґрунтовно проаналізований українськими та 
російськими кінознавцями, серед досліджень яких виокремимо 
роботи В. Божовича, О. Мусієнко, А. Плахова, Р. Соболєва та ін.

На нашу думку, варто підкреслити і такий факт, як інтерес 
до досвіду «нової хвилі» відомого французького філософа-пост- 
модерніста Жіля Дельоза (1925–1995). У ґрунтовній двотомній 
праці «Кіно» [77], Дельоз не тільки визнає теоретико-практичне 
значення надбань молодих французьких кіномитців кінця  
50-х — початку 60-х років, але й обґрунтовує тезу щодо доціль-
ності аналізу творчості Ж.-Л. Годара в контексті художньої плат-
форми конструктивізму. Як бачимо, в кінознавчий теоретичний 
простір у новому контексті повертається проблема видової спе-
цифіки кіно через ідею його синтезу — чи використання над-
бань — суміжних видів мистецтва.

Дослідження Ж. Дельоза «Кіно» дало поштовх для естетико-
мистецтвознавчих дискусій. Мета і завдання цього підрозділу мо-
нографії стимулюють нас сконцентрувати увагу на позиції фран-
цузьких кінознавців, які, обговорюючи широке коло актуальних 
проблем світового процесу 90-х років, не обминули увагою ні «нову 
хвилю», ні позицію Дельоза. На наш погляд, доречним буде і звер-
нення до позиції українського культуролога М. Собуцького, який 
ґрунтовно проаналізував ідеї Дельоза, трансформувавши їх крізь 
призму можливостей кіно як способу філософствування [211].

Ми виокремили лише найпоказовіші моменти щодо прикла-
дів осмислення кінознавцями феномена «нової хвилі». Проте не 
можна вважати вичерпаною тему внеску митців Франції кінця 
50-х — початку 60-х років в скарбницю світового кіно.

Позитивно оцінюючи вже зроблене фахівцями, вважаємо за 
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необхідне наголосити на дискусійних моментах щодо оцінки 
«нової хвилі». Це потрібно зробити не лише в контексті погли-
блення цього матеріалу як об’єкту історії чи теорії кіно. Є і інші, 
не менш важливі причини. Складні процеси, що відбуваються в 
українському кіно на межі ХХ–ХХІ століття, певною мірою мо-
жуть бути подолані саме «новою хвилею» українського зразка. 
І це надає вивченню зазначеного кінематографічного досвіду 
особливої ваги та актуальності. Зокрема, позитивні наслідки 
може зумовити активізація практики створення в українському 
кінематографі фільмів короткого метражу, що дозволить вияви-
ти свій творчий потенціал якомога більшій кількості молодих 
кінематографістів, адже на цьому слушно наполягали у своїй 
декларації представники «групи тридцяти» — французькі режи-
сери короткометражних стрічок, «…ніхто не стане вимірювати 
значення літературного твору кількістю сторінок, а картину її 
форматом» [167, 5]. Це також стосується стимулювання розви-
тку неігрового кіно і розширення діапазону жанрового спектру: 
від філософської кінооповіді до динамічної детективної історії. 
Ми ж передусім виокремимо ті моменти в історії «нової хвилі», 
які були чи залишаються предметом розходжень в оцінках кі-
нознавців, але підкреслимо, що всі без винятку фахівці визна-
ють пріоритетну роль Ж.-Л. Годара, Ф. Трюффо та К. Шаброля у 
становленні цього напряму. В доробку цих режисерів ідеї «нової 
хвилі» відображені у картинах «На останньому подиху», «Жити 
своїм життям», «Карабінери», «Маленький солдат» (Ж.-Л. Годар);  
«400 ударів», «Стріляйте в піаніста», «Жюль і Джим» (Ф. Трюф-
фо); «Красунчик Серж» та «Кузени» (К. Шаброль). 

Саме стосовно їхньої творчості у дослідників виникала перша 
дискусійна теза: «Чи належали ці митці до однієї школи?» Перші 
сумніви щодо спільності ідей названих режисерів висловив істо-
рик французького кіно Ж. Садуль, який вважав, що у представ-
ників «нової хвилі» немає спільних принципів, які дозволили б 
говорити про кіношколу чи єдиний цілісний художній напрям. 
Зазначимо, що й самі режисери Ж.-Л. Годар, Ф. Трюффо, К. Ша-
броль не визнавали себе представниками єдиної кіношколи, але 
все ж наголошували на існуванні спільних рис, що стосувалися 
б професійних, а не світоглядних позицій.
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Фактично і сьогодні існують суперечки щодо визначення кри-
терію приналежності до «нової хвилі». Ця проблема яскраво ви-
ражена в роботах В. Божовича і Р. Соболєва, які дискутують з 
тими дослідниками, які пов’язують «нову хвилю» з дебютними 
роботами молодих французьких кіномитців. Спростовуючи цю 
тезу, Р. Соболєв оперує статистикою кінодебютів, яких у Франції 
протягом 1958–1964 років відбулося біля ста восьмидесяти, але 
до «нової хвилі», на його думку, незаперечно відносяться лише 
три виокремлені нами прізвища. Показово, що зазначена пози-
ція видається не до кінця переконливою й самому Р. Соболєву, 
який підкреслює: «Все це так і не так. Плутанина в судженнях 
з приводу терміна й сутності «нової хвилі» робить відносними 
усі цифри й спірними усі оцінки» [209, 261]. У чому ж спірність? 
Зазначимо, що для історії європейського кінематографа для ви-
значення в кінопроцесі долі того чи іншого митця відповідь на 
це питання, безперечно, важлива. На думку Р. Соболєва, «якщо, 
наприклад, включити в це поняття («нова хвиля» — Т. К.) усі 
режисерські дебюти кінця 50-х — початку 60-х років, то в межах 
«нової хвилі» виявляться і… деякі інші митці аж ніяк не меншо-
го обдарування, ніж Трюффо або Годар» [209, 261]. 

Російський науковець вважає, що процес, який отримав назву  
«нова хвиля», все ж доцільно звузити до групи молодих кінема- 
тографістів, які під впливом А. Базена виступили за оновлен-
ня кіномистецтва. Саме ж оновлення торкнулося, за Р. Соболе- 
вим, тематики творів та «досить таки подібних прийомів розпо-
віді». Дослідник також визнає спільність «світовідчуття» Годара,  
Трюффо і Шаброля, уникаючи водночас будь-яких акцентів щодо  
політичної програми митців. Якщо ж спиратися на позицію 
В. Божовича, то на перший план виходить проблема «безпосе-
редніх контактів з реальністю», «принципи документальності», 
«актуальність політичної проблематики». У такому контексті при 
визнанні ролі Годара, Трюффо і Шаброля потужний поштовх у 
формуванні «нової хвилі» пов’язаний із творчістю А. Рене, насам-
перед з його фільмами «Хиросима, моя любов» та «Мюріель».

Обговорення хронології становлення «нової хвилі» і визначен-
ня, так би мовити, персональної значущості конкретних митців 
у цьому процесі показало необхідність з’ясування критеріїв того, 
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що вважати «новим» у процесі розвитку мистецтва: політичні, 
світоглядні орієнтири чи потужне оновлення технічних засобів 
та прийомів? При цьому слід ураховувати, що існує чимала кіль-
кість фахівців — у нашому випадку йдеться про кінознавців, — 
які не погоджуються розділити ці критерії і намагаються гово-
рити про певну «ідеальну» ситуацію, тобто ситуацію, коли чітко 
сформульована теоретична позиція обумовлює процес оновлення 
виражальних засобів. У реальній же художній практиці досить 
часто модернізація мистецтва наснажувалася більш глибоким й 
повноцінним опануванням його «секретів», а «реальність», «по-
літика» чи «світовідчуття» залишалися осторонь цього процесу. 
Власне, «нова хвиля» яскраво відобразила єдність митців стосов-
но економічних можливостей кінозйомок, адже Годар, Трюффо, 
Шаброль та інші довели, що можна знімати якісне кіно при міні-
мальних витратах. Вони також показали, як нові умови зйомок 
стимулюють творчий експеримент, а це, в свою чергу, приводить 
до художніх здобутків, що торкнулися багатьох складових кіне-
матографа: поява молодих акторів, які навчилися працювати 
в «реальних», а не «постановочних» умовах (Ж.-П. Бельмондо, 
Ж.-К. Бріалі, А. Каріна, Ж. Моро, Е. Ріва та ін.), виникнення но-
вої школи операторської майстерності, що тяжіла до досягнення 
документальної точності зображення, визначення нових крите-
ріїв щодо сценаріїв. «Нова хвиля» продемонструвала поступове 
становлення такого типу професіоналізму, який спирався не 
на вищу освіту, не на наслідування відомих майстрів, а на опа- 
нування професією внаслідок практичної роботи.  

Оцінюючи досвід «нової хвилі», варто віддати належне режисе- 
рам і сценаристам, які свідомо винесли на екран морально-пси- 
хологічну проблематику, зосередивши увагу на житті французь-
кої провінції («Красунчик Серж») і на долях пересічних францу-
зів. Найвиразніше глибинні драматичні колізії у житті «типової  
французької родини» відтворив на екрані Франсуа Трюффо (1932– 
1984) у фільмі «400 ударів». Аналізуючи цю картину, М. Блейман 
зауважував, що «назва сценарію відверто гіперболічна». Зрозумі-
ло, що герой стрічки Антуан Дуанель отримує не реальні чоти-
риста ударів, але «життя його б’є так, що дитина має право ста-
ти жорстокою, зненавидіти все, що її оточує, втратити людське» 
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[32, 16]. Наразі показовим є і висновок українського кінознавця 
О. Мусієнко, яка відзначає: «Нестерпно гіркий шлях входження 
дитини в чужий для неї світ дорослих стає предметом спостере-
ження камери Франсуа Трюффо. Все оточення, весь світ зустрічає 
малого Антуана холодом і глухим нерозумінням. Його щирість, 
настійне бажання знайти відгук у чиємось серці, його дитячі фан-
тазії, мрії сприймаються як шокуючі порушення тих усталених 
правил, за якими живе світ дорослих» [167, 20]. 

Ці висновки, як ми вважаємо, можуть бути трансформовані 
на творчість більшості представників «нової хвилі», картини 
яких були свідомим протестом проти тьмяної, сірої буденності 
французького життя 50-х років. У фільмі Трюффо протест Ан-
туана закінчується ув’язненням у виправній колонії. Для біль-
шості кіногероїв стрічок «нової хвилі» їх «чотириста ударів» жит-
тя також закінчуються драматично, як правило, демонструючи 
знецінення духовних цінностей.

Потрібно зазначити, що ідеї «нової хвилі» активно присутні 
в теорії сучасного французького кіно і продовжують бути пред-
метом обговорення. Звернімо увагу на наступну ситуацію: В. Бо-
жович серед причин кризи «нової хвилі» називає властивий їй 
«авторський егоцентризм». У вересні 2003 року провідні фран-
цузькі кінознавці та кінокритики провели широку дискусію з 
приводу проблем розвитку кінематографа 90-х років, сфокусував- 
ши увагу на місці й ролі автора в сучасному кінопроцесі. Учас-
ники дискусії постійно зверталися до досвіду «нової хвилі». Так, 
кіноредактор Ж.-М. Лаланн вважає, що вплив «нової хвилі» на 
творчість митців яскраво простежується у 80-ті роки. Для при-
кладу він наводить творчість Лео Каракса, в стрічках якого —  
«Зіпсована кров» (1986) та «Закохані з Нового мосту» (1989) — 
«нова хвиля» присутня «у фетишизованій, забальзамованій фор-
мі, коли у 90-ті вона повертається значною мірою як інструмент, 
як метод» [107, 118]. Ж.-М. Лаланн переконаний, що на зміну 
«новій хвилі» у 90-ті роки може прийти «нова весна». Водночас у 
оновлених кінопроцесах докорінно змінюється роль «автора», пе-
редусім режисера: від «авторського егоцентризму» відбувається 
перехід до ситуації «зникнення автора».

У зазначеному контексті нас, безперечно, цікавить і сам факт 
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присутності ідей «нової хвилі» в творчих пошуках митців нового 
покоління, але паралельно яскраво висвітлюється сьогоднішня 
проблема — проблема авторства в кіно, яка сама по собі заслуго-
вує на змістовне теоретичне осмислення. Показово, що для учас-
ників дискусії, на яку ми посилаємося, не викликала запере-
чення позиція О. Ассаянса, який наголошував: «…питання про 
авторство тим більш важливе, що сьогодні митець досить часто 
фізично відсутній в деяких ключових моментах виробництва «йо- 
го» фільму, які знімають або виробляють конкретні вузькі фа-
хівці, часто одні й ті ж самі з фільму у фільм. Дійсно, хто ж на-
справді робить фільм?» [107, 120].

У 90-х роках ця проблема набула реального значення, при-
мусивши французьких кінознавців та кінокритиків, зокрема, 
Т. Жусе, Ж.-М. Лаланна, Ж.-М. Фродона, визначити існування 
«двох полюсів: авторське кіно і Голлівуд». Серед «авторських» ре-
жисерів французькі науковці називають Альмодовара, Е. Кусту-
ріцу, Л. фон Трієра. Знак «авторства» має і Д. Лінч, але це «автор-
ство» в дуже конкретному значенні, адже, згідно з визначенням 
Ж.-М. Лаланна, «в Америці митці самовиражаються переважно в 
межах системи студій». Водночас необхідно підкреслити, що кла-
сики «нової хвилі» і на рівні декларацій, і в динаміці своєї прак-
тичної діяльності навпаки прагнули об’єднати ці полюси. Зреш- 
тою, показовими є їхні «кіноавторитети», зокрема, Ж. Ренуар, 
творчість якого сприймалася як справжній вияв авторства у кіно, 
А. Хічкок, який «для Трюффо і його однодумців був свого роду взі-
рцем бездоганної кінорежисерської майстерності» [167, 11].

Цікавим аспектом дискусії «Зникнення автора?» є, на наш пог- 
ляд, розведення термінів «автор» та «режисер. Проте вживання 
терміна «автор» не має на меті підкреслити колективний харак-
тер кінотворчості. Йдеться про специфічне «бачення світу», яке, 
за висловом Ж.-М. Фродона, «необов’язково належить режисеру». 
Як приклад французькі кінокритики виокремлюють фільм «Бій-
цівський клуб» режисера Д. Фінчера. У цій картині, незалежно 
від режисера, «бачення» властиве «самим індустріальним арте-
фактам, що мимовільно фіксують стан світу і стан розуму».

Думка Ж.-М. Фродона, хоча і цікава, але досить суперечлива. 
Можливо, у випадку з «Бійцівським клубом» варто віддати на-
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лежне оператору, який «сфокусував» нашу увагу на «індустріаль-
них артефактах»? Адже оператор є повноцінним автором фільму, 
про що свідчить історія світового кіномистецтва. Загальновідомі 
факти продуктивності творчого паритету «режисер — оператор», 
що зумовив появу таких фільмів, як «Громадянин Кейн», «Ле-
тять журавлі», «Тіні забутих предків», «Андрій Рубльов», «Колір 
гранату» тощо. На наш погляд, у наведених прикладах поряд із 
відомими прізвищами режисерів потрібно обов’язково називати 
прізвища Г. Толланда, С. Урусевського, Ю. Іллєнка, В. Юсова, 
С. Шахбазяна, які були операторами цих славетних стрічок.

У процесі обговорення тенденцій розвитку світового кіно в умо-
вах 90-х років ХХ століття учасники дискусії підтримали думку 
Ж.-М. Фродона, який вважає, що сьогодні кінорежисери почина-
ють сприймати себе «як митці, але відтепер вже необов’язково 
тільки в межах кінематографа». Ж.-М. Фродон і його колеги особ- 
ливу увагу приділяють творчості Ж.-К. Руссо (Франція) і Н. Ка-
вадзе (Японія), які, поділяючи думку кінознавців про «кризу ре-
жисури як авторитарної структури», намагаються «розчинити-
ся» у суміжних кінопрофесіях чи «експлуатувати» суміжні види 
мистецтва (живопис, музика), що відіграють значну роль у зба-
гаченні виражальних засобів фільму.

Необхідність розширювати межі професії кінорежисера за ра- 
хунок органічної взаємодії з іншими видами мистецтва обґрун-
товувалася і Ж. Дельозом, який зробив наголос на досвіді «нової 
хвилі». Його увагу привертає манера режисерської роботи Ж. Рі-
ветта та Ж.-Л. Годара. Хоча обидва митці, на думку Дельоза, 
яскраво репрезентують «нову хвилю», вони все ж різняться у бага-
тьох аспектах. Варто підкреслити, що Дельоз на сторінках свого  
дослідження неодноразово наголошує на неоднорідності цього 
кінематографічного руху: «Французькій «новій хвилі» неможли-
во дати визначення, якщо залишити поза увагою те, яким чином 
її представники самостійно пройшли шляхом італійських нео-
реалістів, хоча часто вони також рухалися і в інших напрямках» 
[77, 300]. Зауваження Ж. Дельоза щодо певної спадкоємності 
між «неореалізмом» і «новою хвилею», вперше висунуте А. Базе-
ном, є ще одним підтвердженням необхідності подальших теоре-
тичних досліджень специфіки розвитку кінематографа в умовах 
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40–60-х років ХХ століття, адже саме в цей період кінопрактика 
активно напрацьовувала те, чим митці користуються й сьогодні. 
Аргументами ж, що свідчать про неоднорідність «нової хвилі», 
для Ж. Дельоза виступають передусім моделі творчої зорієнто-
ваності конкретних режисерів.

Французький науковець, зокрема, досить уважно поставив-
ся до творчості Жака Ріветта (1925–2016) як одного із ідеологів 
«нової хвилі». На відміну від Ж. Дельоза, доробок цього митця 
був поза увагою інших кінознавців, які не надавали особливо-
го значення специфічному творчому прийому режисера знімати 
фільми про акторів, про кінематограф і театр. Найпоказовішою 
в означеному контексті є картина Ж. Ріветта «Париж належить 
нам» (1961). Завдяки прийому «кіно в кіно» можна було прове- 
сти паралель між фільмами Ж. Ріветта і становленням «нової 
хвилі». Ж. Дельоз у такий спосіб характеризує творчість митця: 
«Про Ріветта можна було б сказати, що це найбільш французь-
кий із режисерів «нової хвилі». Національний колорит тут ні до 
чого — ми маємо на увазі скоріш французьку передвоєнну шко-
лу, яка, слідом за живописцем Делоне, відкрила, що боротьби 
між світлом і мороком (як в експресіонізмі) немає, а є чергування 
і двобій сонця та місяця, які обидва — світло» [77, 302]. Водночас 
Дельоз добре розуміє, що світло — це явище складне й супереч-
ливе. Саме тому необхідно враховувати, наприклад, активність 
руху, його неперервність або стрибкоподібність, динамічність. 
Наголошуючи на компонентах, що формують стилістичну вираз-
ність фільму, Дельоз через них визначає авторську приналеж- 
ність прихильників «нової хвилі».

У іншому контексті французький філософ аналізує творчість 
Годара. Фільми цього майстра дають Дельозу підставу розгля-
дати зв’язки кінематографа з конструктивізмом — художнім на-
прямком ХХ століття, представники якого вважали за необхідне 
«конструювати» пов’язане з людиною навколишнє середовище. 
«Сконструйоване» митцями середовище повинне, на тверджен-
ня конструктивістів, позитивно впливати на людину. Водночас 
конструктивісти шукали важелі, що здатні вирішити постав-
лену мету: визначалася функціональність предметів, технічні 
можливості різних матеріалів, зокрема, скла, металу і дерева. 
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Використання цих матеріалів у архітектурі, скульптурі і живо-
писі дозволяло збагачувати виражальні можливості цих видів 
мистецтва. Певний вплив, особливо в російській культурі, кон-
структивізм мав на розвиток літератури і театру 20–30-х років.

«Конструюючи» для людини нове середовище, конструктиві- 
сти пропагували простоту, практичність тих предметів, які на-
магалися створити, цінуючи при цьому їх гармонійність та си-
метричність. Усі зазначені ознаки можна, на думку Дельоза, 
досягнути і засобами кінематографа. Потрібно також відзначи-
ти, що французький постмодерніст активно використовує понят-
тя «час», точніше, «образ — час», розглядаючи в контексті цієї 
структури творчість Л. Вісконті, А. Рене, А. Роб-Грійє, Ф. Фел-
ліні та ін. Паралельно з «образом — часом» Дельоз обґрунтовує 
ідею «образ — рух», яка, на його думку, допомагає глядачеві ре-
агувати на події фільму. Більшість картин 30–40-х років, ствер-
джує теоретик, є такими, що свідомо створені або інтуїтивно екс-
плуатують саме феномен «образ — рух».

У контексті моделей образу постає також проблема можливого 
зіставлення кінематографа і конструктивізму. Ж. Дельоз оперує 
поняттям «конструктивізм» лише відповідно до того періоду в іс-
торії кіно, коли закінчився німий кінематограф і почалася ера 
звукового кіно, що вже опанувала «образ — час» і «образ — рух». 
Наразі український культуролог М. Собуцький підкреслює: «Що 
ж до специфіки конструктивізму, то Ж. Дельоз помічає й визна-
чає її тільки тоді, коли має справу з «образом — часом», відокрем-
леним від руху» [211, 10]. У цьому контексті і постає творчість 
Ж.-Л. Годара: «Конструктивістом для нього (Ж. Дельоза — Т. К.) 
є головно Ж.-Л. Годар, що в нього враховується перш за все «щі-
лина між двома образами: прогалина, яка сприяє тому, щоб ко-
жен образ прикріплювався до порожнечі й у неї падав». І далі: 
«Про «категорії», якими можуть бути слова, речі, люди, дії, кольо-
ри («таблиця категорій» для міста Лозанни), детально написано 
знов-таки у зв’язку з Ж.-Л. Годаром і його методом («це справді 
риса конструктивізму»)» [211, 10].  

Наведений фрагмент із статті М. Собуцького «Кіно як спосіб 
філософування» підтверджує нашу думку про доцільність вико-
ристання теоретичних дискусій як одного із засобів подальшого 
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розвитку кінознавства. Адже її об’єктом може бути як широке 
коло загальних проблем (конструктивізм в кіно, кінообраз, кіне-
матографічні модифікації феноменів часу і простору), так і такі, 
що дотичні до «нової хвилі» (творчість Ж.-Л. Годара, специфіка 
його «методу» та «авторський» характер засобів кіномови). Це та-
кож стосується і думки французьких фахівців щодо зближення 
кіномови з виражальними можливостями інших видів мисте-
цтва, зокрема живопису. Що ж стосується нашої позиції, то до цієї 
— цілком продуктивної думки — треба додати проблему впливу 
окремих засобів кіномови — крупний план, «монтажність» зобра-
ження, «кадрування» сюжету — на сміливі експерименти ряду 
живописців протягом минулого століття. Досить переконливою 
ілюстрацією заявленої нами тези можуть бути окремі твори Ге-
лія Коржева (1925–2012) — видатного російського живописця, 
картини якого «Мати», «Старі поранення» та інші фіксують на 
холсті методику відтворення «крупного плану». 

Значний дискусійной потенціал в означеній мистецтвознав-
чій площині має аналіз вливу на кінопроцес живописного ше-
девру Е. Мунка «Крик», який спонукав американського режисе-
ра У. Крейвена до створення однойменної кінотрилогії: «Крик» 
(1996), «Крик —2» (1997), «Крик — 3» (2000).

Не викликає сумнівів, що три частини фільму наснажували-
ся саме мунківським досвідом. Про це свідчить, зокрема, маска 
вбивці, стилізована під живописне зображення обличчя героя 
картини. Стосовно ідеї створення полотна «Крик» існує пояс-
нення самого Е. Мунка: «Я повертався додому в товаристві двох 
близьких друзів. Це був час драматичного зникнення сонця за 
обрієм, коли на мене незмінно находить наступ меланхолії. Я не 
люблю цього незрозумілого, непевного стану атмосфери і дуже 
боюсь свого душевного стану, який під час заходу сонця вихо-
дить з-під контролю розуму. Друзі пройшли вперед, а я зупи-
нився, схопився рукою за балюстраду мосту, поглянув вдалину 
й завмер: над мостом і темно-блакитним фьордом простерлися 
калюжі крові та язики полум’я. Я тремтів від несподіваного від-
чуття близької трагедії, яке охопило мене. І несподівано вечірню 
тишу розірвав нестямний крик — моторошний, такий, що на-
водить жах, паралізуючий… Це був останній крик самогубці, 
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який кинувся з мосту» [256, 13]. Тема крику супроводжує митця 
протягом значного часу, адже відомо, що існує біля п’ятидесяти 
версій цієї картини.

Живописне полотно «Крик» — ми маємо на увазі першу вер-
сію, створену Мунком у 1893 році — було по суті відкриттям у 
мистецтві кінця ХІХ століття теми відчаю та страху. Художник 
сміливо використовує червоний колір, яким насичене вечірнє 
небо. Червоний колір відбивається і на балюстраді мосту, під-
креслюючи зведене судомою бліде обличчя людини, яка кричить. 
У неї «запалі очі, розчинені у несвідомому жаху перед незнаною 
загрозою, а обличчя більш за все нагадує небіжчика» [256, 13].

Порівняння «Крику» Е. Мунка з кінематографічним «Кри-
ком» дозволяє виявити як запозиченість з боку кіномитців, так і 
суттєві відмінності. Так, у живописця відтворено крик людини, 
яка і є героєм картини. А це означає, що мова йде про «внутріш-
нього ворога» — дисгармонію самої людини. У кіноверсії герой-
вбивця, безперечно, має власні внутрішні конфлікти, але вирі-
шує їх за рахунок своїх жертв, які переживають страх, відчай і, 
нарешті, крик — крик болю в процесі вбивства. Режисер фільму 
змінює і кольорові наголоси: вбивця має білу маску й чорний 
одяг, а оточення, серед якого він знаходить свої жертви, насиче-
не кольоровим розмаїттям.

Зосередивши увагу власне на «новій хвилі» і на тих дискусій-
них питаннях, що нею «спровоковані», ми намагалися підкрес-
лити значущість будь-яких новацій в кіномистецтві. Все, що 
пов’язане з творчістю талановитих митців, так чи інакше впливає 
на кінопроцес, сприяє збагаченню кіномови та стимулює подаль-
ші творчі пошуки. Матеріали, на які ми спиралися, досліджуючи 
кінознавчі дискусії 60–90-х років, дозволяють говорити про мож-
ливість спадкоємності тих процесів, якими позначені виокремле-
ні нами десятиліття. Важливо, що це має бути не механічна, а 
творча спадкоємність, де покоління молодих митців переосмис-
лює досвід (як позитивний, так і негативний) своїх попередників. 
Необхідно також підкреслити, що здобутки митців конкретних 
національних кіношкіл досить швидко стають надбанням за-
гальнопрофесійного масштабу. А це, безперечно, є продуктивним 
шляхом до культурного діалогу, до співпраці та порозуміння.
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Матеріал попередніх підрозділів монографії відтворює прин-
ципово важливі події в історії кінематографа, що органічно поєд- 
нують теорію та практику цього виду мистецтва. В контексті 
усього викладеного особливої ваги набуває аналіз стану кіно-
знавства на межі ХХ — ХХІ століття, адже кінець ХХ століття 
не лише символічно підсумовує певні тенденції у розвитку кіне-
матографа, а й накреслює перспективи на майбутнє. Соціально-
політичні зміни, які відбулися внаслідок перебудови, пізніше — 
розпаду Радянського Союзу, утвердження незалежності України 
не могли не позначитися на шляхах розвитку кіномистецтва, на 
його ідеологічній, творчій, економічній чи виробничій ситуації, 
що значною мірою зумовлені протиріччями, властивими постра-
дянському простору.

Процес, що розпочався із середини 80-х років, зруйнував, у пов- 
ному значенні цього слова, «залізну завісу» між Радянським Сою- 
зом, Західною Європою та США і дозволив широкому глядачеві 
познайомитися із здобутками світового кінематографа, а також  
значно розширити поняття «телевізійний простір». На зміну двом- 
трьом каналам, що існували за часів радянського телебачення, 
до мільйонів телеглядачів стала надходити інформація з десят-
ків каналів, які представляли кіно- і телепродукцію багатьох 
країн світу. З різних причин, але для радянського кінематогра-
фа як цілісного явища і для кінематографа нових держав, що 
виникли після розпаду СРСР, конкуренція з кіномистецтвом 
Європи і США виявилася занадто серйозним випробуванням. 
І в технічному плані, і в розмаїтті жанрово-тематичної спрямо-
ваності кращі здобутки, наприклад американського кіно, були  
значно потужнішими як в економічному плані, так і в чіткій орі-
єнтації на конкретні вікові чи соціальні групи. Підтвердженням 
цього є вихід на екрани «Зоряних війн», «Володаря кілець», філь-
мів про Гаррі Потера, які стали, так би мовити, культовими для 
підлітків та молоді. Водночас «Апокаліпсис сьогодні», «Список 
Шиндлера», «Людина дощу», «Англійський пацієнт» чи «Форест 
Гамп» — кінотвори, що, безсумнівно, належать до зразків висо-

5.4. МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 
ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ
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кого мистецтва, — також здобули широкий глядацький резонанс 
у інших соціальних верствах. Крім цього, у сучасному кіно-і те-
лепросторі широко представлені детективні, мелодраматичні 
стрічки, фільми жахів, бойовики, тріллери та інші, які в значній 
мірі формують багатомільйонну аудиторію своїх глядачів. 

Доля національних кінематографій на пострадянському про- 
сторі кінця ХХ — початку ХХІ століття є досить складною, хоча, 
відповідно до зазначеного періоду, можна говорити про виник-
нення «нової хвилі» у російському кінематографі. Ця теза, на на- 
шу думку, підкріплюється, зокрема, такими фільмами, як «У 
серпні 44», «Зозуля», «Шофер для Віри», «Свої», «9 рота», «Ту-
рецький гамбіт» та ін.

У сучасному українському кінематографі ситуація є ще склад- 
нішою, що, зокрема, зумовлено серйозною кадровою проблемою. 
Саме ця проблема викликає відповідні наслідки на всіх рівнях 
творчого процесу і кіновиробництва. Сьогодні особливої уваги й 
піклування вимагають молоді кадри, які продовжують готувати  
відповідні виші мистецтва. Але загальновідомо, що позитивні 
наслідки можливі лише тоді, коли зі студентської лави людина  
потрапляє у кіновиробництво. Саме такий рух створює теоретико-
практичний паритет і стає першим кроком до реального оволо-
діння професією.

Зрозуміло, що не можна не враховувати досвід кіновиробни-
цтва на межі двох століть, протягом якої і досвідченими, і мо-
лодими кінематографістами були зняті «Три історії», «Друго- 
рядні люди» і «Чехівські мотиви» (К. Муратова); «Нескоре-
ний» (О. Янчук); «Молитва за гетьмана Мазепу» (Ю. Іллєнко); 
«Богдан-Зиновій Хмельницький» (М. Мащенко); «Шум вітру» 
(С. Маслобойщиков); «Мамай» (О. Санін); «Провінційний роман» 
і «Татарський триптих» (О. Муратов); «Мийники автомобілів» 
(В. Тихий); «Шамара» (Н. Андрейченко), «Йшов трамвай 10 но-
мер» (С. Коваль) та інші як художні, хронікально-документальні, 
так і анімаційні фільми.

Розгляд зробленого в означений період потребує не тільки за-
стосування кінознавчого аналізу, але й залучення досвіду інших 
гуманітарних наук, що дозволять цілісно осмислити тенденції і 
процеси, що відбуваються в сучасному українському кінемато-
графі. Зокрема, позитивну роль могли б відіграти соціологічні 
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дослідження, проведені в рамках проекту «Українські ініціати-
ви» відповідними установами і зорієнтовані на з’ясування по-
зицій самих митців. Підкреслимо, «могли б», адже дослідження 
вже мали місце, їх наслідки надзвичайно цікаві, проте це прак-
тично не вплинуло на прийняття якихось реальних рішень: 
різні ланки складного процесу функціонування кінематографа 
України начебто існують самі по собі і майже не враховують ін-
тереси одна одної.

Щодо соціологічних досліджень, то науковці спиралися «на 
отриманий загал відповідей у 215 анкетах (осіб), як на самовиз-
начену повну квоту корпоративно і громадсько активних членів 
НСКУ» [226, 460]. Зазначимо, що серед опитуваних 31,6% — ре-
жисери, 20,4% — оператори, 9,3% — кінознавці та представники 
інших кінопрофесій (драматурги, актори, художники, організа-
тори виробництва, кінокритики, прокатники та ін.). Спираючись 
на це репрезентативне опитування, спробуємо визначити «бо-
льові» зони сучасного українського кіно з погляду його творців.

У відповіді на запитання: «Ваше ставлення до історії та досві-
ду українського кіно радянського періоду» переважна більшість 
респондентів (67,9%) вважає, що «то була доба чергувань успіхів 
і невдач, як у будь-якій іншій розвиненій кінематографії світу». 
Наразі показовим є практичний збіг відсотків двох абсолютно 
протилежних позицій: «то був період повного розквіту нашого 
національного кіномистецтва — 13,5%» і «то був час постійних 
тоталітарних утисків й занепаду справжньої творчості, що де-
формувало саму природу українського національного кіномис-
тецтва — 13,0%» [226, 464]. 

Аналізуючи ці висновки, соціологи роблять такий висновок: 
«Абсолютне домінування ностальгічних настроїв, безперечно, 
підсилених тривалими негараздами українського кіно періоду 
незалежності, не потребує жодних коментарів. Що й підтверджу-
ється відповідями на наступне питання: «Як ви оцінюєте зміни в 
українському кіно у період після здобуття нашою країною неза-
лежності, у 1991–2001 рр.?» На це запитання 68,8% респондентів 
відповіли: «Це час тотальної руйнації здобутків минулого і замі-
ни одного виду жорсткої регламентації творчості на інший із ще 
гіршим мистецьким результатом» [226, 464].

Зазначимо, що оцінка стану українського кіно першого деся-
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тиліття незалежності, починаючи від 2003 року, набуває більш 
негативних емоцій. Уже 87,4% кінодіячів вважають, що «деграда-
ція і занепад» тривають. У 2003 році лише 7,4% членів НСКУ оці-
нюють стан кінематографії як «нормальну ситуацію подальшого 
творчого пошуку новою національною кінематографією власного 
місця у європейському і світовому контекстах» [226, 465].

Спроби соціологів з’ясувати, так би мовити, жанрову концеп-
цію ігрового кіно в сучасних умовах сформували наступну мо-
дель: «Сучасна соціально-проблемна драма — 51,1%; кінокоме-
дія — 44,6%; лірико-психологічні картини про родинно-інтимні 
стосунки — 30,6%; інтелектуальне авторське кіно — 29,7%; «іс-
торичне кіно» — 21,3%; музичні фільми — 18,1%; пригодниць- 
кі — 13,4%; соціальна сатира — 12,5%; інше — 10,2%; «політичне 
кіно» — 8,8%; фольклорно-етнографічні фільми — 8,8%; фантас-
тика — 6,5%; детективи — 3,2%; трилер — 1,8%; «еротичне кіно» —  
0% [226, 468].

Як бачимо, більшість кіномитців вважає найактуальнішим 
розробку «сучасної соціально-проблемної драми». Таку позицію 
можна пояснити, по-перше, нечіткістю визначення цього жан-
ру, адже зрозуміло, що під таке формулювання «підкладається» 
досить різнобарвна тематика. По-друге, необхідно враховувати 
традиційність щодо присутності літературної та кінематогра-
фічної драми в історії української художньої культури. 

Водночас досить показовою є підвищена увага митців до кі-
нокомедії, доцільність розвитку якої визнають 44,6%. Протягом 
майже усієї своєї історії українські митці, освоюючи цей жанр, 
зазнавали прикрих поразок. Власне, й сьогодні серед творів, які 
зберіглися в культурному контексті, фактично можна відзначи-
ти лише «За двома зайцями». Проте, віддаючи належне переду-
сім В. Іванову, режисеру цього фільму, не потрібно забувати, що 
йдеться про екранізацію класичного літературного твору.

Значні сподівання кіномитці покладають на інтелектуальне 
авторське кіно — 29,7%. Незалежно від самостійного статусу та- 
кої позиції (ознаки як інтелектуальності, так і авторства мають бу- 
ти присутні у будь-якому кіножанрі), процес становлення «авто-
ра» є досить складним і вимагає залучення багатьох чинників.

Проведені соціологічні дослідження спростовують факт за-
цікавленості митців історичною чи фольклорно-етнографічною 
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тематикою. Показовим є і фактичне ігнорування популярних у 
глядача жанрів детектива та трилера. Таке ставлення до цих 
жанрів можна пояснити занадто нав’язливою присутністю їх за-
хідних та російських зразків на вітчизняних, у першу чергу, те-
леекранах.

Підкреслимо, що досить складна ситуація в сучасному укра-
їнському кіно часів незалежності вимагає не тільки більш-менш 
об’єктивно оцінити існуючий стан, а й спробувати спрогнозувати 
розвиток вітчизняного кіномистецтва принаймні на найближчі 
роки. Власне, це і було зроблене в проекті «Українські альтерна-
тиви», коли в цілком коректній формі до аналізу відповідних про-
цесів були залучені фахівці різних спеціальностей — кінознав-
ці, філософи, політологи, культурологи, представники різних  
видів мистецтв. Можна стверджувати, що застосований інте-
гративний підхід виявився найбільш продуктивним і перекон-
ливим. Показовим щодо ставлення кіномитців до проведення 
таких дискусій є зауваження українського кінознавця С. Трим-
бача: «Дивовижно низький інтерес до дискусій кінематографіс-
тів, що загалом зрозуміло: хворі не люблять, коли длубаються 
в їхніх ранах. Одначе, ми приречені роздмухувати полум’я — в 
надії, що із іскри запалиться щось більше» [226, 482]. Проте ця 
ситуація є цілком природною, адже практично кожний митець 
переживає досить складний морально-психологічний стан, коли 
спілкується з теоретиками та осмислює їхні підходи щодо аналі-
зу створеного ним. 

Варто також відзначити, що, осмислюючи історію українсь- 
кого кіно другої половини ХХ століття, теоретики подекуди, ке-
руючись вузько суб’єктивним принципом особистісного позитив-
ного чи негативного ставлення передусім до режисера того чи 
іншого фільму, свідомо «звужують» український кінопростір до 
кількох фільмів: «Тіні забутих предків» (С. Параджанов), «Ка-
мінний хрест» (Л. Осика), «Довгі проводи» (К. Муратова), «Польо- 
ти уві сні та наяву» (Р. Балаян), «Лебедине озеро. Зона» (Ю. Іллєн-
ко), фактично залишаючи поза увагою десятки стрічок, які могли 
б слугувати непоганим матеріалом для аналізу тематичної чи 
жанрової специфіки українського кінематографа, особливостей 
кіномови, подекуди нереалізованого потенціалу стилю як ком-
поненту кіноформи, відповідність створених фільмів історико-
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культурній динаміці національної культури та ін. Це, зокрема, 
стосується картин таких режисерів, як М. Бєліков, А. Бенкен-
дорф, А. Войтецький, В. Гресь, В. Денисенко, К. Єршов, Б. Івчен- 
ко, М. Іллєнко, О. Ітигілов, В. Криштофович, М. Мащенко, О. Му-
ратов та ін. Такий підхід дозволяє порівняти творчі манери різних 
митців, збагнути причини можливої «внутрішньої» трансформа-
ції кожного з них протягом творчого шляху, що, власне, і формує 
мозаїку українського кінематографа, відкриваючи перспективу 
до пошуків та експериментів молодим кінематографістам. 

Ще один принциповий момент, який, на нашу думку, доціль-
но прокоментувати. Не варто недооцінювати, що перебудова і 
пострадянська ситуація значною мірою зусиллями кінознавців 
повернула глядачам колись заборонені фільми. Деякі з них 
(«Комісар», «Криниця для спраглих», «Перевірка на дорогах») не 
були випущені в прокат передусім з ідеологічних міркувань, що 
стимулювало значну увагу до цієї проблеми з боку представни-
ків різних сфер гуманітарного знання. Потужна роль, яку ідео-
логічний чинник відігравав у добу радянського кінематографа, 
актуалізувало проблему розвитку мистецтва в умовах тоталіта-
ризму, однією з ознак якого є моноідеологія. У контексті цих пи-
тань особливої ваги набула дискусія щодо кінематографії тота-
літарної доби, яка відбулася у межах роботи ХVІ Міжнародного 
кінофестивалю в Москві (1989). 

Зазначена дискусія, по-перше, дозволяє ще раз наголосити на 
актуальності та значущості дискусій для історії та теорії мистец- 
тва; по-друге, враховуючи, що тоталітарні держави формально 
почали функціонувати в Європі від 1922 року — року перемоги 
фашистської диктатури Муссоліні в Італії, — «кіно тоталітарної 
доби» практично збігається з «активною» історією розвитку євро-
пейського кіно; по-третє, в країнах із тоталітарними режимами до 
створення фільмів було залучене таке коло блискучих кіномитців, 
що залишити поза увагою цей кінодосвід неможливо; по-четверте, 
науковці, які взяли участь в обговоренні проблеми «кіно тоталітар-
ної доби», за своєю фаховою спрямованістю були представниками 
різних гуманітарних галузей — філософами, мистецтвознавцями, 
культурологами та ін., що дозволило їм висвітлити різні аспекти 
цієї складної проблеми, переконливо аргументуючи продуктив-
ність і перспективність наукового діалогу в сучасних умовах.
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Першим дискусійним поняттям, яке, власне, об’єднало всіх 
учасників, стала проблема чіткості понятійно-категоріального 
апарату, спираючись на який доцільно досліджувати кінопро-
цес у відповідних країнах. Частина фахівців від початку роботи 
дискусії поставила під сумнів саме поняття «тоталітарне кіно» і 
визнало складність його визначення. Показово, що частина кі-
нознавців без будь-яких коливань відмовилася від нього, легко 
замінивши на визначення «кіно тоталітарної доби». Водночас 
майже ніхто з учасників не зміг дати «дефініцію цього термі-
на». Відомий російський кінознавець М. Туровська спробувала 
описати цей феномен: «Дефініцію цього терміна я дати не можу. 
Але вона існує для кожного на тому ж інтуїтивному, емпірич-
ному рівні, як дефініція «глядацьке кіно». Можна сказати, що 
кіно тоталітарної доби спрямовано на завоювання глядача на 
користь певної ідеології» [121, 111].

Цю тезу М. Туровська конкретизує завдяки аналізу засобів, 
що використовувалися для більш ефективного ідеологічного 
впливу. Науковець надає особливої ваги проблемі «навіювання» 
глядачеві певного образу думок. При цьому кінознавець, на наш 
погляд, дещо штучно відокремлює поняття «обслуговування» та 
«навіювання»: «…кінематографія як ціле, а не тільки як корпус 
фільмів, була спрямована не на обслуговування, а на навіюван-
ня. Починаючи від організації (адміністративний аппарат, цен-
зура, рекомендовані списки, система «державної» оцінки та ін.) 
і закінчуючи типологічною структурою фільмів, вона була зорі-
єнтована на цю функцію» [121, 111]. Думка М. Туровської — ціл-
ком слушна загалом — все ж викликає певні запитання, адже 
нею, як ми вже зазначали, чітко не обґрунтована ні формально-
логічна різниця між поняттями «обслуговування» та «навіюван-
ня», ні окреслена їх специфіка в якості морально-психологічних 
чинників ідеології. На наш погляд, заявлені поняття — і у фор-
мальному, і у змістовному аспектах — не заперечують, а, скорі-
ше, доповнюють одне одного. 

Контраргументи до позиції М. Туровської можна продовжи-
ти, що і зробили учасники дискусії. Ще раз наголосимо, що 
найуразливішим, на думку кінознавців, є проблема понятійно-
категоріального апарату. Наразі позиція Туровської не сприйма-
ється однозначно передусім через те, що описання чи пояснення 
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поняття не є тотожним його визначенню. Саме тому цілком ло-
гічною є позиція італійця К. Козулича, який пропонує розгля-
дати феномен «кіно тоталітарної доби» лише у «філософському 
плані». Науковець зазначає, що йдеться «про період у розвитку 
трьох кінематографій — радянській, німецькій та італійській. 
 У всіх цих країнах держава і уряд, які були представлені однією 
партією, контролювали і підтримували його» [121, 112]. Проте 
думка італійського дослідника також не може бути сприйнята 
однозначно чи одностайно. Натомість особисто нам ближче по-
зиція відомого французького теоретика кіно М. Мартена, який 
застерігає від упередженості, адже, на його думку, «не можна го-
ворити про власне тоталітарні фільми». Чому? Відповідь М. Мар-
тена спрямовує дискусію у дещо новий аспект, адже тоталітарна 
доба — це конкретний історичний період існування тоталітарно-
го суспільства, в межах якого мистецтво взагалі і кіно зокрема 
«…використовуються як інструмент жорсткої ідеологічної оброб-
ки». Наразі Мартен підкреслює: «…голлівудське кіно — це так 
само по-своєму тоталітаризм, оскільки його мета — пропаганда 
американського способу життя» [121, 113]. Водночас у випадку 
з американським кіно говорити про, так би мовити, суцільний 
тоталітаризм навряд чи справедливо. Тому М. Мартен відзначає 
існування у ньому певних демократичних тенденцій, до яких 
насамперед відносить андеграунд. 

Важливо підкреслити, що поняття «кіно тоталітарної доби», 
яке частина кінознавців сприймає як таке, що відбиває реальні 
історичні процеси, в інших викликає щонайменше здивування. 
Так, англійський науковець І. Крісті переконаний, що «тоталі-
тарне кіно» — це певний міф, а розгляд держави як кінопродю-
сера може оцінюватися як «дуже приваблива ідея». Зазначимо, 
що кінознавець досить влучно ототожнив поняття «держава — 
кінопродюсер», якими дійсно можна охарактеризувати стан, що 
складається в тоталітарних країнах. Загалом, не маючи нічого 
проти такої ситуації, І. Крісті виокремлює специфічний аспект, а 
саме: ступінь автономності кінематографістів. На підтверджен- 
ня справедливості своєї позиції англійський теоретик пропонує  
розглянути фільм А. Роома «Суворий юнак». Науковець вважає, 
що тоталітарна система в радянському кінематографі не була 
«ідеально налагодженою», якщо могла з’явитися така картина. 



ТИМОФІЙ КОХАН

269  ■

Найбільш налагодженою системою керування кіно він вважає 
німецьку, в межах якої кінематограф потрібно розглядати як 
«інструмент пропаганди».

Досить цікавою є теза англійського теоретика і про різноманіт-
ні «стратегії виживання всередині тоталітарної доби». При цьо- 
му він зазначає, що було б помилкою спрощувати ті процеси як 
це робить, наприклад, З. Кракауер, у монографії «Від Калігарі 
до Гітлера», стверджуючи, що «німецькі фільми 20-х років про-
кладали шлях Гітлеру». І. Крісті робить важливий наголос на 
тому, що у німецького та російського кіно часів тоталітаризму 
існують специфічні риси, і їх беззастережне ототожнення не вия-
вить реальної ситуації. Окрім фільму А. Роома «Суворий юнак», 
І. Крісті виокремлює творчість Б. Барнета та Ф. Ермлера, режи-
серів, які спромоглися уникнути «участі інструментів влади» і 
водночас вірили в те, що знімали.

Питання щодо термінологічної невизначеності постійно вини-
кають у процесі зазначеної дискусії, адже кожний новий шар, що 
поглиблює наші знання про тоталітаризм взагалі і його вияви у 
сфері художньої діяльності зокрема, вимагає чіткого формально-
логічного забезпечення. Зрештою досить гостро постає питання 
про правомірність ототожнення понять «тоталітарне» та «дер- 
жавне», про вульгаризацію ідеологічного чинника, який може 
мати не лише негативне значення. Проте такі загальнотеоре- 
тичні постулати не виявляють усієї складності зазначених проб- 
лем, адже доцільно з’ясувати ступінь перетину ідеології та мис-
тецтва взагалі, а не лише в умовах тоталітаризму. Якщо прий- 
няти позицію, згідно з якою мистецтво повністю не збігається з 
ідеологією, тоді не складно навіть в тоталітарну добу вивести «за 
дужки» тоталітарної доби цілу низку фільмів. Саме це намагав-
ся зробити К. Разлогов, обґрунтовуючи існування декількох груп 
фільмів: «Перша… — офіційні виразники пануючої ідеології, 
«тоталітарне кіно» у власному значенні слова. Прикладами та-
кого роду можуть бути «Великий громадянин» або «Тріумф волі». 
Другу групу складають фільми не канонізовані, але тим не менш 
такі, що містять в собі, в своїй структурі відбиток зразка худож-
нього мислення, властивого тій чи іншій тоталітарній системі» 
[121, 114]. На думку Разлогова, у картинах другої групи більш 
специфічними є конфлікти та шляхи їх вирішення, активніше ви- 
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користовується музика, простежується творче ставлення до зву-
кового оформлення. Яскравим прикладом твору другої групи кі-
нокритик вважає фільм Г. Александрова «Волга-Волга».

До третьої групи К. Разлогов відносить кінотвори, які умовно 
можна назвати «ескейпістськими». При цьому науковець наголо-
шує на необхідності чітко інтерпретувати поняття «ескейпізм», а 
саме: «бігти від чогось». Він вважає, що автори «ескейпістських» 
фільмів намагаються «бігти» від тоталітарної системи «у вига-
дані або екзотичні країни, у світ «суто особистісних» почуттів, у 
більш-менш віддалене минуле». До цієї групи Разлогов відно-
сить пригодницькі та музичні стрічки.

І, нарешті, четверта група картин — це твори, спрямовані проти 
тоталітарного режиму. «Якщо три перші групи, на думку К. Раз-
логова, можна тією чи іншою мірою знайти в будь-якій, у тому 
числі і в найдемократичнішій соціально-політичній системі…, то 
остання під тиском іззовні зазнає найвідчутніші трансформації: 
адже тоталітаризм — за визначенням — не сприймає відкритого 
інакомислення, і будь-який процес тут неминуче буде носити іно-
мовний, завуальований, езопівський характер» [121, 114].

Необхідно підкреслити, що дискусія, яка, безперечно, має 
важливе значення для створення об’єктивної картини розвит- 
ку європейського кіно протягом щонайменше двох-трьох деся-
тиліть, виявила низку суперечливих підходів не лише стосовно 
чіткості термінології чи періодизації феномену «кіно тоталітар-
ної доби». Дискусія показала, що частина фахівців вважає до-
речним взагалі не включати фільми, зроблені за часів тоталі-
таризму, в контекст мистецтва. Цю позицію послідовно відстоює 
німецький кінознавець К. Едер, який зазначає: «Мене дивує, 
що тут говорять про німецьке кіно нацистського періоду як про 
мистецтво. Я свідомо зроблю полемічне зауваження. У період 
1933–1945 років кіно як мистецтво в Німеччині не існувало. Я і 
сам відмовляюся говорити про це кіно як про мистецтво. Навіть 
і в тому, що стосується Лені Ріфеншталь» [121, 116]. На погляд 
К. Едера, німецький кінематограф робили ті, хто з перемогою 
нацизму в Німеччині емігрував з країни. І тут виникає неспо-
дівана ситуація: усі кінознавці визнають, що фільми часів на-
цизму робилися із запозиченням кінематографічної мови лівого 
(пролетарського) кіно, яке, на думку К. Вітте, ще одного німець-
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кого науковця, стрімко розвивалося у 1930–1933 роках. Він пе-
реконаний, що «успіхи і ефективність нацистського кіно стануть 
зрозумілими тільки у тому випадку, якщо ви побачите, що було 
експроприйовано у лівих і націоналізовано під крилом правих».

Близькою до роздумів К. Вітте є і думка російського філософа 
В. Межуєва, який не визнає вирішальною роль Сталіна щодо 
«тоталітаризму» в радянському кінематографі. На його думку, 
потрібно перш за все загострити увагу на інших чинниках, які 
випереджали зазначені процеси. По-перше, це теорія пролетар-
ської культури, у контексті якої широко представлені питання 
адміністративного керування культурою, а по-друге, «авторитар-
на свідомість», яку використав Сталін, і що, на думку В. Межує-
ва, була сформована творами «Ейзенштейна, Мейєрхольда, Ма-
яковського або, скажімо, в певних типах авангардизму початку 
ХХ столття, як, наприклад, футуризм» [121, 116].

Це зауваження російського філософа відображає реальний 
стан речей, передусім з огляду на хронологію, адже перш, ніж 
Сталін почав «вибудовувати» свою модель культури соціаліз-
му — і кінематографа, як її структурного елементу, — вже була 
створена більшість з тих творів першого періоду післяреволю-
ційного мистецтва, що — пізніше — будуть сприйматися як його 
класика.

Важливим є і морально-етичний аспект зазначеної проблеми, 
в контекст якої входить ставлення самих митців до тоталітариз-
му та усвідомлення ними феномену власної залежності. Показо-
во, що більшість учасників дискусії не намагалися звести проб- 
лему до свавілля Гітлера, Сталіна чи Муссоліні у стосунках із 
кіномитцями, адже неупереджений аналіз розвитку мистецтва 
підтверджує, що значною мірою «це було мистецтво за переко-
нанням». Аргументуючи цю тезу, В. Межуєв розглядає тоталіта-
ризм як антипод лібералізму, тобто мистецтву, зверненому не до 
народу, а до індивіду. Науковець наголошує: «…в кіно — в силу 
його масовості або якихось інших рис — це виявилося найбіль-
ше. Вождь, лідер — це тільки один кінець ланцюга тоталітариз-
му, але є обов’язково і інший кінець цього ланцюга — там стоїть 
народ, маса, клас, тобто будь-яке колективне утворення» [121, 
116]. Такий зв’язок уже дає підстави говорити і про відповідні 
умонастрої, і про митця як їх виразника.
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Зазначимо, що позиція В. Межуєва дещо вирізняється серед 
позицій інших учасників дискусії. Це, на нашу думку, пов’язано 
з його фаховою спрямованістю філософа-культуролога, адже, на 
відміну від кінознавців, які загострювали проблему тоталітариз-
му на розгляді конкретних фільмів чи творчих доль конкретних 
режисерів, В. Межуєв трансформував її у зіставлення різних 
видів мистецтва, намагаючись відтворити однотипність відно-
син між владою і митцем у літературі (В. Маяковський), театрі 
(Е. Мейєрхольд) та кіно (С. Ейзенштейн). Проте таке об’єднання 
є дещо умовним, і доля кожного із зазначених митців вимагає 
самостійного аналізу принаймні на тому рівні осмислення проб- 
лем тоталітаризму, що склався на початку 90-х років. Саме тому 
Н. Клейман — відомий дослідник творчості С. Ейзенштейна — в 
полеміці з В. Межуєвим сфокусував значну увагу на фільмах 
саме цього режисера.

Н. Клейман, так би мовити, захищає те, що сам він визначає 
як «проблему Ейзенштейна». Така постановка питання показує, 
наскільки суперечливим є період становлення мистецтва кіно 
і його перехрещення з процесом утвердження тоталітаризму. 
Н. Клейман, на противагу В. Межуєву, повністю відсторонює від 
нього (тоталітаризму — Т. К.) і зазначених митців, і авангард 
в цілому: «Так само, як «масове кіно» Ейзенштейна не є анало-
гом ідеологічного чи ринкового «маскульту» або ортодоксального 
«пролеткульту», так і справжні авангардні спрямування нашого 
мистецтва 10–20-х років (я підкреслюю — справжні, а не демаго-
гічні) не тільки не готували тоталітарну систему, вони готували 
громадянське суспільство та його громадян до протилежного — 
до демократичного устрою» [122, 110].

Проте позиції В. Межуєва та Н. Клеймана, хоча вони і є про-
тилежними, зближує усвідомлення специфічності здійснення 
творчого процесу в складних перехідних історичних умовах. Сто- 
совно конкретних історичних періодів навряд чи доцільно нама-
гатися сконструювати якусь цілісну модель митця. Мова скоріше 
повинна йти про свідомий персоніфікований підхід. Це відчува-
ли і самі сучасники того мистецького процесу, який відтворює 
дискусія про кінематограф тоталітарної доби. Наразі Н. Клей-
ман посилається на виступ В. Іванова, який вважав, що існує 
два типи художників, ілюстрованими постаттями Б. Пастернака 
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та С. Ейзенштейна: «Один тип — це тип ескейпістський: коли 
щось не відповідає принципам художника, то він відходить у бік.  
Пастернак дуже довго уходив у бік. І, нарешті, у «Докторі Жи-
ваго» вирішив втрутитися. І є інший тип художника — це тип 
д’Артаньяна. Це Ейзенштейн, …через особистість і долю якого 
проходять основні конфлікти епохи. Я не став би засуджувати 
один тип художника з позицій іншого» [122, 116].

Своєрідна реабілітація тогочасних митців, на нашу думку, 
виглядає цілком природною і такою, що окреслює морально-
психологічні труднощі, що протягом кількох десятиліть супро-
воджували їх творчість. Проте справедливим є і зауваження 
польського кінознавця А. Вернера, який наголосив на проблемі 
відповідальності митця, що є ознакою, яка супроводжує увесь 
творчий шлях людини в мистецтві незалежно від історичного 
періоду її життя й творчості.

Водночас частина кінознавців підтримує позицію В. Межує- 
ва. Так, активну роль самих митців щодо утвердження тоталі-
таризму визнає К. Вітте, підкреслюючи, що частина «суто полі-
тичних пропагандистських фільмів» була зроблена не на замов-
лення «канцелярії Геббельса». Зокрема, науковець наголошує, 
що картини «Юний гітлеровець Квекс», «Ханс Вестмар», «Штур-
мовик Бранд» у 1933 році створювалися кіномитцями цілком 
добровільно. К. Вітте відзначає досить важливий момент, який, 
на нашу думку, присутній у всіх моделях тоталітарного кіно, а 
саме — відсутність у глядача права на вибір. К. Вітте підкрес-
лює: «Він (глядач — Т. К.) не міг стати ніким іншим, як тільки 
емоційно підтримуючим фашизм, адже, встановивши державну 
монополію, Геббельс таким чином не дозволяв ніякої конкурен-
ції. Це головне, чого він досяг» [121, 117].

Варто зауважити, що більшість учасників дискусії відзнача-
ють своєрідний ефект, який пов’язаний з чинником кінематогра-
фічної ізольованості. Це передусім неможливість порівнювати 
тенденції та специфіку розвитку кіновиробництва в широкому 
розумінні цього поняття, а також неможливість чітко оцінити 
якість того чи іншого зарубіжного фільму, який «проривався» на 
екрани країн з тоталітарним режимом через відсутність можли-
востей порівняти його з іншими. Кінознавець Є. Хохлова, ана-
лізуючи ситуацію, що складалася у радянському кінопрокаті, з 
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одного боку, згадує про надзвичайний успіх таких стрічок, як 
«Великий вальс» та «Маленька мама», а з іншого — наголошує 
на парадоксальній ситуації, коли успіх окремих фільмів у ра-
дянських глядачів викликав відповідну реакцію адміністратив-
них установ: «створити щось подібне, щоб такий саме сюжет іс-
нував і в радянському варіанті». Особливо чітко ця тенденція 
простежується у 30-ті роки.

Зазначимо, що на межі 80–90-х років дискусія щодо кінема-
тографа тоталітарної доби стала помітною теоретичною подією 
з багатьох причин, частину з яких ми визначили, починаючи 
аналіз дискусії. До вже заявленого додамо те, що є логічним за-
вершенням самої дискусії, яка і підтвердила нагальну необхід-
ність не лише зосередити увагу на суто професійних кінознавчих 
проблемах — забезпечення понятійно-категоріальним апаратом 
дослідження нових теоретичних проблем, — а й усвідомити су-
часний стан кінознавства, яке є органічною складовою гумані-
тарного знання.

Сьогодні найпоказовішою ознакою розвитку гуманітаристи-
ки є активна наукова інтеграція, яка особливо яскраво виявила-
ся тоді, коли аналіз проблем функціонування кінематографа в 
умовах тоталітаризму висунув — як наріжні — проблеми спів-
відношення мистецтва і влади, ідеології, соціального замовлен-
ня, відповідальності митця, естетико-мистецтвознавчих крите-
ріїв оцінки фільму тощо. Зрозуміло, що самостійно освоїти такий 
складний комплекс проблем, не залучаючи філософію, культу-
рологію, естетику, психологію чи етику, кінознавство не здатне.

Водночас, виокремивши дискусію щодо кіннематографа то-
талітарної доби як таку, що ілюструє теоретичні процеси кінця 
80-х — початку 90-х років, не можна тим не менше на її прикладі 
відтворити усю панораму теоретичного осмислення кінотворчос-
ті. Проте слід враховувати, що зазначена дискусія своєю теоре-
тичною насиченістю певним чином підсумовувала конкретний 
період у розвитку європейського кіно, адже разом із зникненням 
тоталітарних режимів зникало і мистецтво, ними народжене. 
Усі роздуми щодо подальшого кінопроцесу у такій ситуації зво-
дяться до вияву впливу або залишкових ознак у творах постто-
талітарного періоду. Найактуальнішою у зазначеному контексті 
залишається творча доля конкретних кінематографістів, час-



ТИМОФІЙ КОХАН

275  ■

тина життя яких пройшла в умовах тоталітарної доби. Так, ро-
сійський кінознавець Н. Зоркая виокремлює постаті М. Ромма, 
Г. Козинцева, С. Юткевича, на прикладі яких можна перекон-
ливо проаналізувати «цілком дивовижне явище психологічної 
роздвоєності», зазначаючи, що «ці люди пройшли дуже тяжкий 
життєвий шлях, знали, «як треба», змушені були йти на компро-
міси, стояли насмерть, доки це було можливо» [123, 102].

Після смерті Сталіна (1953) долі цих режисерів склалися по-
різному. С. Юткевич протягом 1958–1981 років, знявши фільми 
«Розповіді про Леніна», «Найлюдяніший», «Ленін у Польщі» та 
«Ленін у Парижі», продовжував ті тенденції, які були закладе-
ні в фільмах «Людина з рушницею» (1938) та «Яков Свердлов» 
(1941). Власне, С. Юткевич і залишився заанґажованим мит-
цем, розчиняючи «офіційні стрічки» історико-біографічними до-
свідами («Великий воїн Албанії Скандербег») чи екранізаціями 
(«Отелло», «Баня», «Клоп»).

Г. Козинцев, який завдяки трилогії про долю більшовика 
Максима — «Юність Максима» (1935), «Повернення Максима» 
(1937), «Виборзька сторона» (1939) — вважався чи не найпере-
конливішим пропагандистом революції, присвятивши відтво-
ренню перед — і післяреволюційних подій пафосності та епіч-
ності, від кінця 40-х років так само, як і С. Юткевич, активно 
працював у жанрі біографічного фільму: «Пирогов» (1947), «Бе-
лінський» (1953). Пізніше своєрідною кінематографічною нішею 
режисера стають екранізації класичних творів («Дон Кіхот», 
«Гамлет» і «Король Лір»).

Дещо іншою виявилася творча позиція М. Ромма, з іменем 
якого пов’язані такі «офіційні», прорадянські фільми, як «Три-
надцять» (1937), «Ленін у Жовтні» (1937–1939), «Ленін у 1918 ро- 
ці» (1941), «Російське питання» (1948). Ленінська тема активно 
розробляється М. Роммом і в документальних стрічках «Володи-
мир Ілліч Ленін» (1948), «Кінодокументи про В. І. Леніна» (1949), 
«Живий Ленін» (1958). Картини так званої ленінської темати-
ки принесли режисерові низку високих державних нагород, що 
було чи не найпереконливішим свідченням визнання режисера 
офіційною владою. Після 1953 року режисер переоцінює свою 
позицію. Н. Зоркая, з посиланням на виступи режисера в пресі, 
стверджує: «Він зрозумів, що йшов неправильним шляхом, і піс-
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ля свого фільму «Вбивство на вулиці Данте», де замість справж-
ньої Франції була Франція наших тоталітарних уявлень про неї, 
…перестає знімати, а потім приходить до стрічки «9 днів одного 
року» — нової стадії своєї творчості» [123, 103].

Незалежно від того, в який період протягом ХХ століття ви-
никла необхідність провести ту чи іншу дискусію та яку спря-
мованість вона мала, проблема кіномитця завжди була нагаль-
ною. При цьому треба підкреслити, що для кінематографа вона 
представлена у найширшому аспекті, враховуючи колективну 
природу творчості у цьому виді мистецва. Тому, на нашу дум-
ку, важливо виокремлювати не тільки постать режисера, але і 
представників інших кінематографічних професій. Отже, одним 
із завдань сучасного кінознавства є широке вивчення в історико-
теоретичному аспекті творчих доль митців зазначеного періоду. 

Наголошуючи на важливості і значенні дискусії, протягом 
якої аргументувалися «за» і «проти» кінематографа тоталітарної 
доби, не можна обминути увагою і інші проблеми, що актуалізу-
ють необхідність наукової інтеграції. Розуміючи, що неможливо 
осягнути усі питання, наголосимо на деяких з них, які можуть 
стати поштовхом для подальших роздумів. Це, зокрема, пробле-
ми, що стали об’єктом уваги фахівців на історико-теоретичних 
семінарах у ВДІКу протягом 1996–1998 років і яскраво висвітли- 
ли різні аспекти дискусійності сучасного кінознавства. Показо-
вою наразі є позиція М. Ямпольського, який, намагаючись від-
новити своєрідну хронологію свого ставлення до кінознавства, 
спочатку (середина 70-х років) вважав, що у кінознавстві діяло-
ся щось «страшенно важливе й інтенсивне». Пізніше відбулося 
«гальмування кінознавчої думки у всьому світі», а на сучасному 
етапі, на його думку, потрібно чітко розрізняти «кінознавство» 
та «кінотеорію» [270, 81]. Визнаючи роль кінотеорії, яка значно 
важливіша й актуальніша, ніж кінознавство (йому російський 
науковець віддає передусім історію кіно), М. Ямпольський вва-
жає першочерговим завданням необхідність «проблематизува-
ти» матеріал.

На наш погляд, об’єктивність оцінки процесів, що відбува-
ються в кінотеорії, підкреслює саме поняття «проблематизація», 
яке озвучує нагальну потребу перейти в кінознавстві, розуміючи 
зазначений термін в його традиційному «широкому» обсязі, від 
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описовості до власне теорії. У цьому зв’язку «проблематизація» 
може розглядатися як етап до «концептуалізації» певних проб- 
лем. Зрештою показовим є інтерес сучасної кінотеорії до історії 
філософії та культури, принаймні у тому сенсі, де історія кіно 
виявляє плідність такого інтересу. Ямпольський, наприклад, 
спирається на листи С. Ейзенштейна до матері, написані протя-
гом 1920–1921 років, в яких режисер визнає значний вплив ідей 
А. Шопенгауера на формування концепції монтажу атракціонів. 
Режисер, зокрема, відзначає: «Не знаю, що мене наштовхнуло 
на ідею монтажу атракціонів, чи то міст, який я будував як інже-
нер, чи то Шопенгауер» [270, 87]. Показово, що і інші філософи, 
які цікавлять митця, так само належать до шопенгауерівської 
школи. Привертає увагу і той факт, що С. Ейзенштейн наго-
лошує на значенні категорії «воля» — наріжної в теоретичних 
розмислах ученого, виокремлюючи рух «воля — невольове», що 
дозволяє говорити про зацікавленість режисера моральнісними 
аспектами філософії А. Шопенгауера.

Водночас в умовах кінця ХХ століття ми можемо спостері-
гати практику залучення філософських ідей щодо аналізу тієї 
чи іншої картини. При цьому необхідно враховувати, що певна 
кількість фільмів, що стають предметом дослідження, створені 
поза відповідними теоретичними знаннями режисера. Так, кі-
нознавець В. Михалкович, за його зізнанням, «з великим ен-
тузіазмом та інтересом студіює Юнга» і наголошує, «що якесь 
юнгіанське розуміння структури особистості дає про себе знати» 
в картині К. Муратової «Короткі зустрічі» [161, 67]. Принаймні 
В. Михалкович знаходить у цьому фільмі відтворення стану, 
який К. Г. Юнг називав «аніма», та стверджує: «…аніма жіночо-
го роду, що «комплементарно» до чоловічого типу. Кожний чоло-
вік носить в своїй свідомості якесь, так би мовити, уявлення про 
ідеальну жінку, …яка відповідає його позасвідомому, якщо цей 
архетип аніма проецірується назовні. Оскільки зараз мене дуже 
цікавлять речі, пов’язані з усіма цими архетипами, то в цьому 
плані фільм «Короткі зустрічі» уявляється надзвичайно цікавим 
випадком роздвоєння цієї самої аніма» [161, 68]. Можливість за-
стосувати юнгіанські архетипи кінознавець визнає і відносно ін-
ших фільмів, зокрема «Простої історіі» Ю. Єгорова і «Вклонися 
вогню» Т. Океєва. 
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Зазначимо, що картина «Проста історія» була знята у 1960 ро- 
ці, а стрічка «Короткі зустрічі» у 1968, тобто в той період, коли 
європейські науковці ще тільки розпочинали систематизацію 
та інтерпретацію теоретичних ідей Карла Густава Юнга (1875–
1961), а скільки-небудь свідоме використання митцями юнгі-
анських типологічних моделей узагалі розпочалося значно піз-
ніше. У випадках, подібних розміркуванням В. Михалковича, 
варто, скоріше, говорити про інтуїтивність самих режисерів, які 
здатні, так би мовити, не спрощувати «людський матеріал», а 
здійснювати глибоку психологічну інтерпретацію мотивів того 
чи іншого вчинку.

На наше переконання, виявлення кінознавцями фактів чи 
то філософської освіченості кіномитців, чи то їхнього тяжіння 
до філософського осмислення людини «працює» на образ самого 
режисера, професія якого вимагає широких знань, самостійнос-
ті мислення, відкритості до нових ідей. ХХ століття, з історією 
якого пов’язані визначні етапи у розвитку кіномистецтва, спо-
нукало діячів кіно до відкритої моделі існування. Ця відкритість 
обумовлювала їхнє небайдуже ставлення як до широкого кола 
теоретичних проблем гуманітарних наук, так і до творчих пошу-
ків і здобутків суміжних видів мистецтва, передусім літератури, 
живопису, музики. Саме тому кінематограф, який на початку 
ХХІ століття залишається досить молодим видом мистецтва і 
зміг сформувати тип митця, здатний до всебічного осмислення 
й відтворення дійсності, до активного занурення в найскладні-
ші морально-психологічні колізії історичного процесу. Саме це 
врешті-решт і робить кіномистецтво за допомогою потужного 
чинника культуротворення, вписуючи його надбання у широ-
кий культурний контекст.
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Кінематограф протягом усієї своєї історії — з моменту на- 
 родження і до сьогодення — постійно залишається 

об’єктом пильного дослідження. Науковці аналізують різні ас-
пекти цього явища — його синтетичну природу, місце у системі 
видів мистецтва, жанрову структуру, специфіку творчого проце-
су тощо. Ці проблеми вже набули статус класичних, оскільки не 
втрачають своєї актуальності, відкриваючи нові і нові ракурси їх 
висвітлення.

Водночас, починаючи з 90-х років ХХ століття, в сфері гума-
нітарних наук все чіткіше почала вимальовуватися тенденція 
до взаємодії, взаємозв’язку, діалогічності, що в умовах ХХІ сто-
ліття остаточно довела свою продуктивність і перспективність, 
відкривши шлях до наукового взаємозбагачення. Позитивні 
наслідки такої спрямованості зумовили виявлення нових сфер 
гуманітарного знання, серед яких — культурологія, мистецтво- 
знавчий аспект якої спонукає до творчо-пошукових відкриттів у 
процесі дослідження історії, теорії та мистецької практики кіне-
матографа.

Сьогодні очевидно, що феномен кіно органічно пов’язанний 
з тими доленосними явищами, що формували обличчя культу-
ри ХХ століття, а саме: філософсько-естетичні, мистецтвознавчі 
і морально-психологічні концепції, що визначили інтелектуаль- 
ний рівень минулого століття, сміливі художні експерименти, 
науково-технічні досягнення, теоретичні дискусії та небайду-
жість глядацької аудиторії. Впевнено увійшовши у світовий куль- 
турний простір, кінематограф зрештою сам став безпосередньо 
причетним до нього. Це цілком слушно відзначав класик світо-
вого кіномистецтва Орсон Уеллс, який був переконаний, що в по-
тоці світової культури кінематограф знаходиться в її епіцентрі.
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