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На жаль, до наших дшв збер1гся тшьки один пам'ятник Милосерда (виготовлений 1915 року
скульпторами Т. Штундлем i К. Москалюком). Розмщений вш у парковой зон\ на територп Чершвецько'!
дитячоУ лжарн! по вул. Буковинськш, 4.
21
Шмагало Р. Мистецька oceiTa в УкраМ середини XIX — середини XX ст. Структурування, методолопя,
художш позицп. — Л . : Украшсыа Технологи, 2005. — С. 201—215.
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СТОР1НКИ ICTOPIIХАРКЮСЬКОГО МОДЕРНУ
Ycmammi йдеться про особливост! тзнього модерну в XapKoei. ГИдкреслюеться чинник театрал1зацП в мистецтв! 6. Агафонова та Е. Штейнберга, а також художнике наступно/
генераци (В. Бобрицький, Г. Цапок, Б. Косарев).
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is accented in the article.
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Театральна сцена стала кульмшащею синтетичних шукань модерну, а сам театр —
матер1алом для р1зномаштних стильових експеримент1в. Найпослщовшше цей синтез реал1зовано в такому малому театральному жанр1, що розквггнув у Сврот на меж!
XIX—XX ст., як кабаре. Подолання «проблеми рампи», створення особливого, штимного зв'язку м1ж сценою й залом — це заслуга режисер1в i актор"1в, вихованих модерном,
з його чуттевютю, смаком до миттевоУ змши сцешчних масок. Не менш вагомий внесок
належить художникам.
Яскравий приклад под1бного зршого синтезу являе собою театр i кабаре «Fledermaus»
(Летюча миша), що вщкрився у Вщш в жовтш 1907 року. Заслуга його блискучого
оформления належить славетним вщенським майстерням разом i3 Й. Хофманом. «06лицьований строкатою плиткою бар i витриманий у чорно-бших тонах зал для глядач^в справляли враження затишку й шляхетносл». Тут працювали червонодеревш й
керамюти, ювел1ри, скляр1 й граф1ки. Останн1 розробляли дизайн для аф1ш, плакат1в,
вх^дних квитюв, меню, програмок i лист1вок»У 1908 роц! «Летюча миша» з'являеться
у MocKBi. В1дкриваються артистичш кабаре в Киев1, Харков1 й шших мктах Украши.
Синтез модерну е по-справжньому всеохоплюючим, i коли мова йде про кабаре, не
можна обшти art de cuisine (мистецтво кухш), де зад1ян1 не тшьки в1зуальш, а й смаков1
гармонй'. Саме зрощення з кафе, кухнею, кулшар1ею в1др1зняе кабаре вщ TeaTpiB MiHiатюр, AKi прийшли IM на змшу 2 .
Водночас мистецтво юнця XIX — початку ХХстолитя демонструе HOBi i H T e p n p e T a u i i
мотиву трапезування. Про це красномовно свщчать численш сцени у кафе (включаючи
кабаре), що збагатили насамперед сюжетну пал1тру i M n p e c i o H i c T i e . «Бар у Фол1-Бержер»
О. Ренуара чи «Абсент» Е. Дега, не говорячи вже про роботи А. Тулуза-Лотрека, демонстрували нову естетику мюького життя. Виразним и проявом стае мотив самотньо'1 людини у кафе, де найбшьшо! експресй' набула ж1ноча тема.
1стор1я артистичних кабаре, передус1м французьких, дуже плщна в мистецтв1. Визнаний досл1дник «кабаретного руху» Л. Тихвинська, пщсумовуючи icTopiro петербурзько! «Бродячей собаки», зазначае: «Багато картин С. Судейкша, М. Сапунова,
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О. Яковлева Б. Григор'ева, проза М. Кузьмша, Г. Чулкова, О. Толстого, Bipiui А. АхматовоТ, В. Маяковського, В. Хлебникова <...> зросли на цьому оргашчному грунт!»3.
Неабияку роль згграла зазначена тема у творчост1 украшських художниюв. Згадаймо
мотиви паризьких кафе в блискучому цикл1 О. Мурашка. Попри негативну реакшю
критики (наприклад, з боку Петербурзького «Нового Товариства художник!в»), вони
знайшли продовження у творчих шуканнях наступного поколшня. Так, альбом харювських авангардист1в «CiM плюс Три» (1918) рясше сценами в кафе: «Скрипаль кафе
"Rouge" Г. Цапка, «Портрет» М. Калмикова, «Арлеюн» В. Дьякова, «Шчна кав'ярня»
В. брмилова. Щкавий розвиток знайшла ця тема в портретному жанр1 у роботах безпосереднього учня Мурашка А. Петрицького («Портрет М. Семенка»). Яка ж роль кабаре
в icTopii' украшського мистецтва?
1909 року в XapKOBi багато в чому завдяки miuiaTHBi художника €. Агафонова вщкрився театр мМатюр «Голубой глаз». У цьому театр] в 1910 рощ вщбулися надзвичайно
важлив! для засвоення модерну публ1чш лекци про К. Моне й О. Родена (В. Циперович), KpiM того, С. Городецький прочитав лекщю «Апостоли сну й смертЬ>, символютська апологетика яко! не залишае сумн1в1в.
Звичайно, не можна заперечувати значения московсько!' «Летючо! миин» й петербурзького «Кривого дзеркала» в icTopii «Голубого ока». Та чи тшьки в засвоенш репертуарно! тематики й жанрових прийом1в вона полягае? Харювський театр, подь
бно до шших кабаре модерну, був синтезом театральних (режисер Е. Чигринський i
Д. Гутман), музичних (композитор Ф. Акименко) i художн1х (G. Агафонова й М. Федорова) сил.
Перша вистава «Голубого глаза», витримана у чорно-золотих тонах (штер'ер, панно,
картини, костюми), називалася «Be4ip осеш». Вщповщно до смак1в модерну вона чарувала поеднанням «затишку й тихого смутку». Критик мюцево! газета («Южный край»)
виокремлював панно художников Агафонова й Федорова, а також «матове св1тло» в «загальшй картин1 oceHi». Вщзначав вш також вихщ «малявшсько! баби»4. Останшй номер, нав1яний картиною художника Ф. Малявша, був узятий з репертуару «Летючо!
мишЬ (на що звернула увагу Ю. Полякова)5. Вщзначимо майже обов'язкову для Bcix
театр!в, передус1м мало! сцени, апеляцш до комедй' дель арте й шших традищй народного театру. Так, театральш критики вщзначили спектакль за п'есою А. Шнщлера
«П'еро». До репертуару входила й п'еса Е. Ростана «П'еро, що см1еться, та П'еро, що
плаче». Учш Агафонова розповщають про костюмоваш портрета («Портрет Зо! в костюм! Пьеро») або панно з персонажами комедп дель арте в iHTep'epi кабаре. Театра л bHi
маски прикрашають i автопортрет Агафонова. Над цими аксесуарами мудрували учш.
П. Оболенцев наполягав, що «в автопортрет! маски зображеш не випадково й, вочевидь, вщображають його переживания»6. Через деякий час Агафонов писав i3 Москви:
«Ходжу по салонах, згадую "Будяк", по театрах - згадую "Голубой глаз" <...>. Так у нас
все добре в XapKOBi й погано тут <...>. Отут тшьки гарне життя мюта й людей, а такого
мюця, як "Будяк" — немае»7.
Не менш важливу роль у реал1зацп завдань, яю ставилися модерном, з1грала студ1я
Агафонова «Голубая лилия». У и назв! можна вловити не т1льки «символ^тський аромат» (Л. Савицька)8, а й пряму алюзш на в1доме об'еднання «Голубая роза». У спогадах
учшв Агафонова портрет студй' з'являеться в меланхол!йних настроях модерну. «ВиcoKi cTpori CTiHH... Картини, картини без кшця. Дв1 лампи приемним р1вним свалом
осв!тлюють и. Ось двер! в!дчиняються й у студ1ю входить маестро - високий стрункий
чоловж у берет! <...>. А там надвор! йде c H i r . BiTep шжно Hacnieye сво! cyMHi nicHi, ix
вщгомш проходить кр1зь CTiHH студи, й до них приелухаеться Даня. Смутш неясн! думки зринають в його голову а перед очами постають картини великих майстр!в <...>»9.
Прим1Тно, що единою персон!ф1 кованою ф1гурою у u i f t замальовц! е не хто !нший, як
поет Божидар (Богдан Гордеев), котрий також вщвщував студ1ю Агафонова разом з!
свош братом Дмитром (згодом талановитим мистецтвознавцем). Називаючи Божидара
його домашшм !м'ям Даня, Л. Гатова вводить своерщний код, зрозумЬий для тих, кого
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поеднувала сумна пам'ять про передчасний кшець одного з найяскравших repoi'e харкультурно! сцени. Склад агафошвського гуртка був досить яскравим, справжньою прикрасою його стала Мар1я Синякова. Учшв чарував «дух студи». У спогадах,
листах вони говорять про «часи "Голубой лилии"» 10 . Оживае В. Срмилов, згадуючи Ti
далек1 роки, коли вони «перебували в оточенш "Голубых лилий" та "Будяюв" <...> » ".
1ншим художником, небайдужим до театральних смаюв модерну, був Е. Штейнберг, учень В. Серова й К. Коровша в MocKBi та Ш. Холлоип в Мюнхеш. Своерщним харк1вським дещц постае вш у портрет! його учня С. Юткевича: «Вш виглядав
романтичним "маестро" — чорна оксамитова куртка, чорне довге волосся, борщкаеспаньйолка, вуса шками <...>»12. 1910-Ti роки у творчос™ Штейнберга також вщзна4eHi театральними експериментами. BiH представляв шший полюс у харювському
художньому середовииц. «Ван-Гог мш Бог», — проказував Штейнберг. Про нього ж
у цьому кол! говорили: «Штейнбержок мш божок»13, не без дещиш правди в цьому
жаривливому визнанш.
Обидва митщ вщчули на co6i владу театру як OCHOBHOÜ м1фологеми модерну, вщкривши дорогу наступному поколшню, що piuiy4iiiie опановуватиме художнш npocTip
сцени. У студй', оргашзованш Штейнбергом та А. Гротом, здобували вишкы вщом1 у
майбутньому митщ, зокрема В. Срмилов. Упм, aHi Агафонов, аш Штейнберг не встигли розвернутися в Харковь Та саме вони створили в MicTi потужш центри консолщацп
сил модерну.
Протягом 1910-х pOKiß низкою театр1в м м а т ю р прикрасилася «Катя» (так називали
вулицю Катеринославську в XapKOBi). Це жшоче м'я стало узагальнювальним, в^дколи
О. Блок написав поему «12». «<...> Св1жа, проста, добра — здорово лаеться, лле сльози
над романами, вщчайдушно щлуеться <...>» и,— так характеризував свою героУню поет.
Це зб1рний портрет i харк1всько1 «KaTi» - вулищ для прогулянок. У 1915 poui тут в1дкрився театр мш1атюр С. Сарматова, кабаре якого, так зван! «Сарматжони», здобули
приголомшливу славу.
У 1918 poui на злет1 кабаретного руху харювсыа критики вщкрили для себе ще
одну «Летючу мишу». Ui BTimHi еттети були адресован! Дому артиста («ДА», як його
йменували завсщники). Сучасш досл1дники в1ддають ix на користь акторсыай i режисерськ!Й матера театру: rpi актор1в, характеру жанру. Вони стверджують услщ за
критиком: «ycnix п1двалу безсумн1вний, i ycnix ц1лком заслужений <...>. Це — харювська "Летюча миша"» |5 .
Насамперед зазначимо, що цей театр був вщкритий у п1двал1 будинку «Саламандри», спорудженого в 1914—1915 роках архггектором М. Верьовк1ним. Невловимий таемничий шарм середньов!чних символ1в виокремлюе харк1вську «Саламандру» з-пом1ж
численних дох1дних будинк1в цього часу. Примггно, що замовники поставили перед
арх1текторами умови: Hi я кого модерну чи декадансу. Неокласика, яка пояснила на
цей час модерн у XapKOBi, мала стшю петербурзьк1 Kopeni. Ii створили головним чином представники так званого «петербурзького вщродження», як1 спиралися на власну
класичну традицш. У цш стил1стиц1 вир1шена й харювська «Саламандра». Попри те,
що неокласицизм був антиподом модерну, полярш явища часто вступали в симбюз. Чи
можна вважати будинок «Саламандри» арх^ектурним перевертнем? Так чи Hi, а, зпдно
з характерним для модерну топосом «чужоТ краши», тут розкв1тли Maxpoei кв1ти театрал^зованого, утотчного ceiTy Дому артиста. Що ж являв собою штер'ер кабаре? Як1
яскрав1 спогади надихали художника Б. Косарева на схил! його життя «виписувати»
студентам незм1нний рецепт «Саламандри»?16
Попри те, що в штерв'ю з В. Яськовим Косарев змалював це ушкальне явище, картина не п1ддаеться виразн!й реконструкцй' т1льки за щею розпов1ддю. Вказ1вкою на
ш1сть персонаж1в комедп дель арте в розписах штер'еру, зроблених В. Бобрицьким, та
оформления бару Г. Цапком, шформашя вичерпуеться. I чому нагадував BiH сучасникам пщмостки московсько'1 «Летючо'1 мишi»? Сама театральна умовшсть 1тал1йсько1
комедп дель арте, звертання до стародавнього театру просочували образну тканину
KiBCbKo'i
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T B O p i B групи «Союз семи». Под1бн1 маски (отримаш в спадщину вщ aгaфoнiвcькoгo
гуртка) художники прим1ряють i на себе — не тшьки у творчих роботах, а й, наприклад,
позуючи перед фотокамерою. У великому живописному портрет! Бобрицький уподь
бнюе свою дружину Коломбшь немов прохоплюючись про в1чний сюжет (який вш yTiлив у життя, вщбивши дружину брмилова, Л. Третьякову).
На знайдених й атрибутованих автором фотограф1ях можна побачити, шо в розписах
Дому артиста справд1 використано irpoenft канон комеди дель арте з його популярними
масками: комедшними й закоханими. Упм, унаслщок того, що образи св1тового театру
зануреш в орнаментальну стихш народного мистецтва, iHTep'ep театру нагадуе 1мпров1зований гербарШ, недбало розташований пом1ж сторшками старезно! книги про
театр. «На стенах цветы и птицы томятся по облакам», — ui слова А. Ахматово!, присвя4eHi кабаре «Бродячая собака», можуть стосуватися й артистичного пщвалу харк^всько!
«Саламандри»: його середовище також рясше флоральними мотивами. На щею знищення рампи спрацьовують ритм та шюз{я руху розпис1В. Це й жести актор1в у динам1чних сценках — традицшних лацш; Арлеюн, що жонглюе, — кульмшашя динамжи,
що заповнюе зал. Звернемося ще раз до згаданого вище петербурзького кабаре. Розписи
стш «Бродячей собаки» в onnci М. €вре!нова, «задерикуват1, таемничо-жар™ внi <...>,
виявляли, зрозумщо, не "декорацй"" у вузькому значенш цього слова, а шби декорацй,
що переносять вщвщувач1в пщвалу далеко за меж1 реального простору й часу»17.
Отже, згщно з штерв'ю Яськова, ул1тку 1918 року Б. Косарев разом i3 друзями по
«Союзу семи», В. Бобрицьким та Г. Цапком, декорували кабаре Дому артиста: Бобрицький розписував зал «(комед1я дель арте: П'еро, Арлекш, Коломбша — усього 6 ф!гур),
Цапок — бар, а Б. В. [Б. В. Косарев. — П. Т.] — л1хтар1 (св1тильники, яюсь куб1чн1, з матового скла). Б. В. довго не Mir придумати сюжет для розпису i майже впав у вщчай,
коли, перегортаючи стар1 номери "Старих дн1в" ["Старые годы". — П. Т.], надибав малюнок перського [киргизького. — П. Т.] килима з орнаментом, у якому ф1гурував верблюд <...>»|8.
KpiM персонаж1в 1тал1йсько1 комедп, низка сюжет1в виявляе в nporpaMi розпис1в
наявн1сть украшського концепту. У деяких танцювальних сценах ушзнаються украТнCbKi костюми, на одн1й 31 CTiH - стил!зоване зображення Козака-Мамая (композиц1йний тип Козака-бандуриста, за П. Белецьким). 1нтерес до народно! культури Украши,
притаманний Косареву, Бобрицькому та Срмилову, був прищеплений IM учителями:
JT. Тракалом i Ф. Шмщтом. Останн^й писав: «Жоден народ у CBiTi не забув так грунтовно свого минулого, не порвав з минулим так р!шуче Bei сво! зв'язки, не проявляе до
пам'яток свое! рщно! старовини тако! байдужост!, як ми Bei, знизу до верху»19. Козакбандурист зображений на CTiHax Дому Артиста у вщповщност1 до сформованого iKOHOграф!чного канону: з незмшною бандурою, хвацьким натюрмортом, що складаеться з
рушниш, пляшки й гарбуза й супроводжуеться характерним для цього жанру текстом:
«Гей, бандурка золота, люблю тебе шинкарка молода». 1нструмент i3 амейства лютневих piднить козака з героями комедн дель арте. Кобзар1 ж — носи шсенно-музично!
культури Укра!ни В1Д геро!чного до танцювального жанру. Таким чином, запорожець,
як герой вертепу (що е невщ'емним атрибутом мюько! культури), постае тут персонажем народного театру на р1вних i3 Арлекшом та Коломб1ною.
На особливу увагу заслуговують свп-ильники Косарева. Ix прямокутна форма
(можливо, прообразом були прямокутш nixiapi бтя дверей московсько! «Летючо!
миин») орипнально oöirpaHa митцем. Вони постають, на диво, сучасними й Äoci,
особливо у nopiBHHHHi з запроектованими М. Верьовкшим для будинку «Саламандри» вз1рцями в a y c i неокласики. Hi Ky6i4Hi nixTapi являють собою другий полюс
модерну на oci «арабеска - куб», визначений як 3aci6 угамування того, шо дослщники назвали «орнаментальним пеклом» 20 .
У Ti часи, коли антиподом художност1 був «позбавлений краси й поезп натурализм»,
зам1нити кажаном романтичну чайку було вчинком у декадентському цус\. Тод1 ж «летючу мишу» знаходимо в омр1яному укра'шському пeйзaжi (панно В. Котарбинського).
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Ii примара вбачаеться i в автопортрет! В. Максимовича. Упм верблюд на косаревських
лixтapяx — це епатажне ршення вже в дуа футуристично1 естетики. Тож не дивно, що
ними захоплювалися В. Маяковський, М. СвреТнов, М. Ак1мов21. «Особливо вдалися
л1хтарк вони орипналынп, хоча й трохи одномаштне ix чорне "верблюже" трактування, — писав у CBoix спогадах О. Вертинський»22. I хоча Косарев подае icropiio Ухнього
створення як просте калькування мотиву, художшй жест не позбавлений орипнальHOCTi. До того ж перетворення одногорбого верблюда на двогорбого наблизило його до
граф1чного символу уславленого московського кабаре. То не даремно сучасники шалешли: «Це харювська "Летюча миша"!».
Важливо зазначити прихильшсть «Союзу семи» до ор1ентал1зму й, пщкреслимо, до
схщних килим1в. 3oBciM не випадково TaKi експонати фпурують HapiBHi з творами члеHiB групи у i x програмшй 36ipui «Семь плюс Три» (1918). Зразок же килима, узятий Косаревим i3 статт1 А. Фелькерзама в часопиа «Старые годы» (червень 1915 р.), — вишитий
осмолдук XVIII ст. Цей р1зновид безворсого килима з пишними китицями слугував
прикрасою верблюда у весшьшй n p o u e c i i . Червош кольори домшують у цих строкатих
попонах, однак репродукування привело до «торжествующей двухмерности», — як назвав О. Сидоров технжу класичного силуету, що пригадуеться у зв'язку з косаревськими ллхтарями. Саме за 4aciB модерну це мистецтво, яке було колись м1зерабельним,
одержало друге народження. До p e 4 i , мода на силуети також завдячуе кабаре: початок
Тй покладено О. Крупиковою в «Бродячей собаке». Смак до профшьного обрису не меншою MipoK) нав1яний модою на юно з його чорно-бшою стил ютикою. Упм не можна
забувати про мистецтво витинанки, що приваблювало украшських митщв на початку
XX ст. Художники, яю працювали в техшщ силуету, збагатили образотворчу палитру
модерну низкою мотив1в: примхлив1 обриси цикламена й запашного горошку, oöBimaHi плодами деревця, вуличний л1хтар, стшьш з ажурною спинкою, канделябри — все
те, що пройшло по сторшках видання «Столица и усадьба», «Старые годы» та шших
журнал!в «красивого життя». До цього параду мотив1в Косарев додав верблюда.
У декор1 лixтapiв використаш й iншi мотиви киргизького килима, що справив незабутне враження на Косарева. Це й ф1гурки погонич1в верблюд1в, i виразн1 розетки.
Останшй елемент А. Фелькерзам видмяе як характерний для орнаменту облям!вки
киргизьких килим1в. Змальовуючи колорит (червоний з темно-червоним або ф ь
олетовий i3 CHHiM), пiдкpecлюe «гарний i розк1шний» жовтий тон, у чому вбачае
китайський вплив i вiдмiннicть вщ перських килим1в. Ця колористика (що постае
CKopiuie з тексту, шж з wracTpauift, вони чорно-б1л1) поряд з ш ш и м и враженнями
вiд cepii публшацШ у журнал! «Старые годы» впливае i на подальшу творчу практику Косарева. Низка схщних мотив!в у його сценографй' мае певш перегуки з цим
матер!алом. А в костюмах до спектаклю «Аул Пдже» художник використовуе деяKi тамги, наведен1 у текст! Фелькерзама. Тамги ф1гурують i в декор1 л1хтар1в Дому
артиста. Прим1тно, що, безпосередньо витягаючи i3 текстово! 1люстрацй', Косарев
репрезентуе Ух як код утаемничено! мови 23 .
Ут1м, незважаючи на першорядшсть зазначених сх1дних мотив1в, у реконструкцй"
творчого поля, в якому з'явилося «верблюже трактування» л1хтар1в, доречна й хлебниковська коннотащя. Вщомий рядок i3 «Зв1ринцю» Хлебникова: «Де верблюд, чий високий горб, позбавлений вершника, знае розгадку буддизму» проливае c B i x r o на естетичну апробовашсть «верблюжого» мотиву. Неможливе пряме з1ставлення косаревського
«верблюда» i3 семантичним ланцюжком Хлебникова: верблюд — вода — чорнило. Проте
не можна обшти й сокровенну щею поета про просвету Свропи мудрютю Ази, так само,
як i символ1чну роль верблюда в «одруженш» ix «вод», що е образом свггово? едност!
(«Испаганский верблюд» тощо). Усе це надзвичайно важливо з огляду на причетнють
Косарева до харювського оточення Хлебникова, чия поетика була насущною темою
цього кола («<...> мене оточували степ, квгги, ревуч1 верблюди <...>»).
Так, модерн, щодиктував ц ш с н и й стиль життя, вт1лився в середовииц харк1вського Дому артиста у завершений моде л i художнього синтезу, включаючи театральну сце-
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ну й розписи iHTep'epy, костюм i ст1л, мебл1 й свггильники. Ут1м, увесь цей ансамбль,
створений представниками вже наступного напрямку в мистецтв^ занурений у шар
попередньо! культури, з и апелящею до театру (идеалом якого служила комед1'я дель
арте), пошуками нацюнальних джерел i великого стилю, загальною концепщею життя як мистецтва чи панестетизмом. Ми ж можемо говорити про своерщну сторшку
icTopii" модерну в XapKOBi й перспективний для нього розвиток конструктивно! плки
стилю.
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