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ТВОРЧЮТЬ ЕГОНА ШИЛЕ 
ЯК В1ДДЗЕРКАЛЕННЯ Ф1ЛОСОФ11ФР1ДР1ХА Н1ЦШЕ 

Стаття розкривае ocoönueocmi meopnocmi Егона Шиле в контекстг фшософських id ей 
Нщше. Близьккть художтх nouiyKie Шиле та вчення Нщше розглядаеться на mni культурно-
мистецького процесу початку XXст. 
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The article reveals the peculiarities of the art by Egon Schiele in the context of Nietzsche's ideas. The 
proximity of artistic pursuits of Schiele and doctrine of Nietzsche is shown on basis of the cultural-artistic 
process of the beginning of the XX century. 
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Включения творчосп Егона Шиле та проблеми сецесюна в «нщшеанський» контекст 
розширюе меж! уявлень щодо зазначених явищ та шдкреслюе едшсть фшософських та 
суто естетично-мистецьких пошуюв доби «передбур'я» . 

У самШ природ! модерну (сецесюна) е амб!валентшсть, протир!ччя, балансування — 
у цьому суть сецесюна. Тематично стиль модерн мае багато стльного i3 прерафаел!тиз-
мом, естетизмом, символ!змом, але !конограф]чно-пластично модерн шновацшний. 
Амб!валентшсть е й у потрактуванш сецесюна: або як завершально! фази традицШно! 
(м!метично!) образотворчост!, чи як передпочаток модершзму XX ст. Так само немож-
ливо зробити розмежування, окреслити кордон м!ж символ!змом та сецесюном. IxHi 
стосунки лишилися непроясненими. 1нновашйшсть сецесюна втшена не лише в його 
специф!чнш пластичнш форм!, але й у новому розумшш людини в духовному юима-
Ti бвропи, що вже перебувала на пороз! CTpeciB в1йни та революц!й. Зв!дси походить 
звернення творщв сецесюна до фшософи Ф. Н!цше: !де! щодо уславлення в!йни, арис-
тократично! мистецько! npaui, зверхн!сть по в!дношенню до демократичних засад як 
у couiyMi, так i в культур!. В!домим е шгЫзм философа щодо християнсько! морал! та 
принцип!в европейського гуман!зму. Нщше декларував право сильно! особистоси на 
аморальшсть, !гнорування правил натовпу. Критикуючи нщшеанство, Бертран Рас-
сел зауважив: «Я не заперечуватиму, що частково як наслщок розповсюдження вчення 
Нщше, реальний свгг упод!бнився кошмару, ут!м, кошмар в!д цього не стае менш по-
творним» [4, с. 282]. 

Але нщшеанство не мало б настшьки широкого розповсюдження в артистично-
штелектуальних колах, якби ця ф1лософ1я не в!ддзеркалювала д!йсност!. У Hift 
заф!ксовано категоричний злам ренесансно-класицистично!, романтично! та 
реал!стично! моделей зображальност!, оголено симптоми доби передбур'я. Нщше 
вимагав: «афект будь-що,... бшыие нерв!в замють м'яса» [3, с. 526]. 

Митщ першими вщчули поштовхи ново! доби. Нервовою романтикою, мютикою не-
peiB, в!зуальною метафорою стихшних звив!в душ! бачив мистецтво, що народжувалося, 
критик Герман Бар: «Новий щеал!зм втшюе нових людей. Це суцшьш нерви. Рештавимер-
ло... Вони реагують бшьше — ттьки нервами». 

Аура доби виводила фшософш Н!цше за меж! академ!чних кордон!в — у мистецьке 
життя. У пророцтвах книги Himue «Так сказав Заратустра» «поет-божевшьний, поет-
пророк, силою власного таланту сколихнув !ррашональш пласти европейсько! культу-
ри, що надто довго др!мали» [1, с. 212]. 

Актуал1защя творцями сецесюна (ширше - всього ареалу стилю модерн) фшософи 
Нщше дае можливють пщшти до вкрай суб'ективно!, епатажно! творчост! Е. Шиле, до 
Його стильово! концепи!'! та жанрових уподобань. «Енерпя притягування» переконань 
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Нщше та результат!в експресивно! творчос™ Шиле, при повшй необ1знаносп худож-
ника в цари Hi фшософп, лише доводить гешальшсть прозршь Himue, який вшйшов 
вщ фшософп в 1888 poui, а з життя шшов у 1900 — ще напередодш розвитку стилю мо-
дерн. У сумних, почасти страхетливих пророцтвах Himue справив вражаючий вплив 
насамперед не на фшософ1в, а на людей мистецтва. «Якщо Нщше — просто симптом 
хвороби, то, мабуть, ця хвороба напрочуд штенсивно поширена у сучасному свш», -
мусив констатувати Рассел [4, с. 281]. Те, що вважалося хворобою, для Нщше як по-
движника <<1мморал1зму» та для його адептсв було потребою вщкрити свет заново пщ 
гаслом «старий Бог помер». Доба марила майбутшм — модерн i3M уже стукав у дверь 

На цьому шляху також важливою була концепция Генриха Вельфлша щодо icTopii 
мистецтва як «icTopi'i форм» (1887 p.). Hoei принципи художносет в сецесп народжува-
лися в пошуках найдосконалiuroi' пластики, бездоганного малюнка, гнучко! лши, ви-
шукано1'ритм1чно!оргашзацй композицй'. Удуалютичнш napi «форма-змют» у Е. Мун-
ка, Г. Юпмта, О. Бердслея, Е. Шиле i ще багатьох представниюв стилю модерн першу 
скрипку перебрала на себе «форма». «Форма — это то, что со-держит. Так же хорошо 
скованный обруч содержит. Форма есть некое со-пряжение или напряжение, такое, что 
может держать. То, что держится, то и будет со-держанием», — писав М. Мамардашвип 
з приводу Кантово! «штущп форми» [2, с. 149-150]. 

На злам1 XIX ст. у категор1альному anapaTi фшософп було розроблено концепщю iH-
туУтивного шзнання св1ту як вищу в пор1внянш з рацюнально-лопчною в цари Hi мисте-
цтва (А. Шопенгауер, Ф. Нщше, 3. Фройд, А. Бергсон). Бунт проти ращо, уславлення iH-
тущп та природних потяпв людини лягали в пщгрунтя феноменолопчноУ бази сецесюна. 
Його TBopui запропонували модель мистецтва-марення, сновидшня, що якось дивно та 
чар1вно не зб!гаеться з реальшстю. Прившей стихШного у свщомос™ митщв також було 
шсшровано Нщше, його опозищею Аполлон-Дюшс. У добу передбур'я в контрапункт 
полярних piBHiB светосприйняття першють перебрало неприборкане, стихшне «дюш-
сшство». Несамовитим шалом було охоплено всю стильову та образну палетру сецес1она. 
HaeiTb досить поетично-мршлив1 образи Кл1мта з ix аурою еротизму вважали вщвер-
то сексуальними, вони збуджували публжу, захоплюючи та водночас вщштовхуючи п 
вщ ново! естетики. Скандали породжувалися в геометричнш nporpeci'i. Упм, «фройд1в-
ський» Вщень, де пщ машкарою BiKTOpiaHCbKoro благочестя над усе марили насолодою, 
екзальтованим солодким забуттям, обожнював Юпмта, образи його f emme fatale. 

Що стосуеться Шиле, вш у створенш «шокуючого» мистецтва значно перевершив 
навчителя-кумира. Приголомшували деформоваш еротичними судомами тша у його 
композиц1ях. За спостереженням А. ШуцькоУ, «його repoi п1знають власне тшо за болем, 
який вони вщчувають» [5, с. 289]. 

Екстатичне мистецтво Шиле за р1внем розбурханоУ емоцшнос™ не поступаеться 
творч1й напруз1 Ван Гога (предтеч! стилю модерн) та Родена у його «Воротах Пекла». 
Шиле, у мистецтв! якого домшуе тема вшьно! любов1, екстраординарноУ еротики, уосо-
блював дюшсшський хаос, до якого закликав Himne. До того ж творч!сть вщенського 
скандалюта унаочнювала концепщю 3. Фройда щодо сексуальное™ як субл!мацп ви-
тиснених потяпв-заборон. 

Перетворюючи банальне (профанне) у художне, Шиле як нщшеанець демонстра-
тивно зневажав обивательську усталенють та мораль. Аристократизм незалежного ху-
дожника спричинив багато клопоту майстру на побутовому piBHi. 

Життя його було коротким - BiH CTpiMKO пройде навчання у вщенськш Академй' мис-
тецтв, буде пом1чений Густавом Юимтом, приеднаеться до TBopui в «вщенського ceueci-
она», здобуде гучну славу скандалиста та водночас провщника стилю «сецесюн» (теля 
смерт1 Юпмта в 1918 р.) та в 28 роюв, за три дш по смерт1 його молодо!' вагетно'У дружини, 
покине цей свет, загинувши вщ грипу, який у 1918 poui спричинив мор у бврот. 

На вщмшу вщ елепйного, вишуканого та сновшного мистецтва Юпмта, якого Шиле 
обожнював, спадщину Егона визначають як несамовиту. Шиле, слщом за Himue у ф1-
лософп, за Оскаром Уайльдом у летературь зробив «перекодування» знаменниюв мо-
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рал! та завдань мистецтва. BiH долучився до нщшеансько! реабштацп rpixa, який, за 
концепшею фшософа, рятував CBJT вщ нудьги та одномаштноси усталеного. 

Ще в 1909 poui, покинувши навчання в Академи теля постшних конфлжив з професу-
рою, Шиле напише: «Я просунувся так далеко, що людей охопить жах вщ живоУ сили мо!х 
TBopiB» (лист до дядька-благодшника, 1911 р.). Усього за 10 poKiB життя BiH утшив цю ам-
6iTHy програму в сотнях малюнюв, акварелей та в олшних полотнах. Агошзуючий любов-
ний шал композищй утшено майстром у такш експресившй MaHepi, яка дШсно тотожна 
напруз1 Ван Гога. Уа персонаж! Шиле вражають сполукою юносп та греховное™, yci вони 
втшюють сецесшне розумшня злуки темряви, варварства та св1тла. Як О. Уайльд—у поезй', 
Е. Шиле в живопиа демонструе амб^валентшеть, подвшну гр1ховно-янгольську inocTacb 
жшки, и напружений еротизм. До pe4i, ще напередодш народження сецесюна саме Нщ-
ше виступив першим проповщником тшесносн — теми, яка набула значения провщно!' не 
лише в стшп модерн, але й у друпй половит XX ст. — у постмодершзмк 

Вражаюча енерпя композицш Е. Шиле, фрагментована постать його автопортрета (на-
рцисизм навпаки), акти кохання, трактоваш як жорстою битви 3BipiB, вщчуття тша та дуцм 
в еташ агонй" — це ставить Шиле поряд i3 засновниками експресюшзму: Емшем Нольде, 
EpixoM Хеккелем, Ернстом Людвном К1рхнером та iH. Шиле брав участь в од Hin з виставок 
групи «MicT». Як HixTO 1нший Шиле використовуе виражену пластичну деформащю як 
уевщомлений стилютичний прийом. KpiM того, передача конвульсивних судом, надриву, 
надм1рно! екстатичносп, а в ni3Hix композиц1ях Шиле - втщення страху та передчуття 
CMepTi—yci фундаментальн1 риси, притаманн1 мистецтву експресюшзму (як складово! мо-
дерн1зму) виводить мистецтво Шиле за меж1 сецесюна в n p o c i i p авангардизму XX ст. 

1. Лаврова А. Ницше / А. Лаврова// Современная западня философия. Словарь. - М., 1991. - С. 212. 
2. Мамардашвили М. Кантианские вариации / М. Мамардашвили. — М.: Аграф, 2002. — 320 с. 
3. Ницше Ф- Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше. - М., 1997. - Т. 2 : Казус Вагнер. Проблема музыканта. -

1997.-830 с. 
4. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. — М.: Миф, 1993. — Т. 2. — 445 с. 
5. ШуцкаяА. Эротизм в искусстве венского модерна/А. Шуцкая// Модерн и европейская художественная 

интеграция. - М.: Государственный институт искусствознания, 2004. 

Свмлана Рибалко 
(Харкгв) 

ЯПОНСЬКЕ МИСТЕЦТВО В ДЗЕРКАЛ1 КУЛЬТУРИ МОДЕРН 

Тривалий nepiod нагромадження doceidy ознайомлення з японським мистецтвом передував 
широкому цитуванню Хокусаш. Цей процес вхдбувався за активно!ynaemi Япони. Оргамза-
цшна д^яльнктьуряду зумовила перелЫ таякктьхудожтх meopie, ix сюжетно-тематичний 
репертуар i навть особливост1 виготовлення. 1снував i зворотний зв'язок - вплив европей-
ського модерну на японську культуру. 

Ключов! слова: модерн, японське мистецтво, к 'шоно, Всесвтня промислова виставка, ре-
ал!зм, ор1ентал!зм. 

The protracted period ofaccumulation ofacquaintance's experience with the Japanese art was preceded 
to the wide quoting by European art nouveau of Hokusai's engraving "Big wave". This process has been 
executed at active participation of Japan. Government's organizational activity has defined a list and 
quality of artistic works, their thematic repertoire and features of execution. There was also a feedback -
influence of the European Art nouveau on Japanese culture. 

Keywords: modern, Japanese art, kimono, World Industrial Exhibition, realism, orientalism. 
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