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КНИГИ М.
Намагатися  розкласти по поличках явище, сама 

вже українська назва якого є дещо суперечливою, 
справа, м’яко кажучи, невдячна. Втім, наче повторю-
ючи структуру, зміст і зовнішій вигляд мистецького 
феномена, про який ітиметься,  дуже складне  
в якийсь момент додає нам снаги для того, аби зро-
зуміти просте. 

Книга Художника (Митця) — це, власне, дослів-
ний переклад з оригінального французького терміну 
livre d’artiste, або значно більш пізнього англійського 
відповідника — artist’s book. Livre d’artiste відсилає 
нас до початку двадцятого століття і охоплює багатю-
щий спектр явищ  від вишуканих видань Воллара до 
провокацій всюдисущого Дюшана. 

 Аrtist’s book — це термін трохи іншого штибу.  
Адже головно стосується американської хвилі заці-
кавлення в експериментах із книжковою формою, що 
прокотилася Сполученими Штатами в 70-тих роках 
минулого століття.

Ситуація з перекладом, а точніше, зі смисло-
вим навантаженням цього терміна російською та 
українською мовами, взагалі заплутана, як де-
тективний сюжет — кожен висуває різні, цілком 
обґрунтовані версії,  правди не знає ніхто. Хочеться 
повірити кожній, як результат — втеча «зловмисни-
ка» з-під самісінького носу. До того ж неясно, хто на 
рідних і сусідніх теренах став тим першим митцем 
серед «книжників», чи то книговидавцем серед 
діячів мис-тецтва. Хармс? Кручених? Маяковський? 
Чи митці більш пізнього часу  — Кабаков? Карасік? 
Тишков? Хто саме? 

Звісно, якось моторошно це визнавати, але жод-
на з присвійних конструкцій, жоден із відповідників 
та варіантів перекладу достеменно нічого нам не 
пояснює. 

Тож найбільше мені заімпонувала ідея не заглиб-
люватися у хитросплетіння перекладацьких практик 
і семантичних напівтонів, а зупинитися на такому 
дещо несподіваному у своїй непретензійності визна-
ченні як «цікаві та дивні» книжки. 

Мимохіть у голові виникає назва одного з віршів 
Андрія  Бондаря — «Вірш, який ніколи не перекла-
дуть іншими мовами». Термін, який не варто пере-
кладати іншими мовами.  

У будь-якому разі, якщо в Європі та Америці 
книги митця є явищем, можливо, не цілком дослід-
женим, але прискіпливо досліджуваним, не масовим, 
але принаймні доволі «розкрученим», то на постра-
дянських теренах це радше екзотика. 

 Така от коротка історія з географією.
Поза тим, стверджувати, що в Україні в даній ца-

рині не відбувається нічого, означає не зовсім корек-
тно змальовувати ситуацію. Адже потреба з’ясувати, 
що таке книга митця, чим вона є, а точніше, чим вона 
може стати для нас, виникла не на порожньому міс-
ця. З’явилася справді  вагома причина — творчість 
Павла Макова.

Мені б хотілося виокремити деякі риси, прита-
манні всім книгам митця, і спробувати зрозуміти, які 

ж із них властиві й ПМ. Не можу сказати напевно,  
в якій послідовності слід було б подати ці характерис-
тики, та я волію  звернути увагу на наступні.  

>Книга Митця — це практично завжди містифі-
кація. Вона є не  лише тим, що вона являє собою 
тут і зараз. Вона втілює й акумулює в собі цілу низку 
історій, які зрештою стають її Історією, ціле мереживо 
оповідок, що врешті-решт складають її Оповідь.  
Згадати хоча б  «Щоденник Борисова» Ігоря Макаре-
вича (до теми щоденника я повернуся трохи згодом). 
Автор вибудовує цілий родовід свого твору, скрупу-
льозно й детально пояснює, що тут і до чого, де було 
знайдено цей «артефакт», які «наукові дослідження» 
проводилися, хто брав у них участь і які висновки 
було зроблено.

Містифікація — це ледь не найулюбленіший 
прийом Павла Макова. Довго шукати приклади не 
доводиться... «Фонтан Виснаження. April wars». «12 
екземплярів цієї книги було знайдено в затопленому 
підвалі будинку на розі Нетеченської вулиці, майже 
за рік після Великої Повені 21 червня 1996 року, 
того дня, коли впала стіна». Дві фотографії будинку 
додаються.

Тобто ми знайомимося не лише з конкретною 
річчю — нас вплутують в історію. Причому «історію», 
себто в «історичні події». Ми дізнаємося про повінь, 
паралельно згадуючи відомі нам повені, що сталися 
за останнє, скажімо, десятиріччя, і спричинені ними 
руйнівні наслідки, почуваємося враженими через те, 
що «April wars» так поталанило, мимоволі дивуємося 
витівкам долі й навіть намагаємося створити цілий 
логічний ланцюжок із закономірностей і чудес. 

Ми  сприймаємо книгу не як  набір сторінок,  
а як частину навколишнього світу. 

Або інші харківські «знахідки» — Книга Дванад-
цяти Кораблів та Книга Троянд. «Книга Дванадцяти 
Кораблів була знайдена в листопаді 1999 року на го-
рищі  будинку №111 по вулиці Іскринській. Починаю-
чи з січня 2000 року тривають реставраційні роботи, 
на сьогоднішній день відреставровано та законсер-
вовано 25 сторінок.

Історія створення Книги невідома, як невідомо  
і  те, яким чином вона потрапила до будинку №111  
по вулиці Іскринській ... На жаль, тексти, що зберег-
лися, надруковані незрозумілою мовою й прочитанню 
не підлягають».  У випадку цих двох книжок нас 
вплутано не лише в історичні події, й у лінгвістичну 
загадку. Ми починаємо перейматися походжен-
ням «незрозумілої мови», її носіями, питаннями, 
пов’язаними з їхнім місцезнаходженням та пробле-
мами їхнього фатального зникнення.

Це, власне, містифікація-виклик. Це є дещо 
в’їд-лива реакція МП на ситуацію сьогодення, коли 
книга як культурне явище стає нікому не потрібною. 
Її помітять лише тоді, коли вона випадково стане 
іграшкою-човником у дитячих руках; її збережуть 
лише в тому разі, якщо вона перетвориться на 
гербарій з чиєїсь старої колекції.  

>> Книга Митця — це міфотворчість і міфологема 
водночас. 

Своєрідна гра, де всі учасники наче й знають про 

існування правил, але не можуть бути стовідсотково 
певні того, в чому саме ці правила полягають. 

До слова, якщо вже серйозно розглядати  міс-
тифікацію як суттєву характеристику будь-якої Книги 
Митця, то хіба не дивно, що скорочення від книги 
Митця буде виглядати як книга М. ? Книга Макова, 
Моя книга... На позір, це радше сентиментальне 
спостереження, ніж наукове зауваження, втім, беручи 
до уваги предмет мого дослідження — це не так уже 
й мало. Якщо ми хоч трохи занурені у питання, то 
починаємо підсвідомо вірити  в те, що якийсь зв’язок 
таки існує, що все «не просто так», що має бути якесь 
приховане пояснення, алюзія на інші події, постаті чи 
географічні місцини.  

>>>Серед визначальних рис книги митця часто 
називають таку характеристику як «буквальність».  
Та як на мене, ця буквальність досить своєрідна. Іноді 
вона стає настільки буквальною, що геть трощить 
усі наші уявлення про реальність. Адже ми, треба 
це визнати, все життя вчимося пристосовуватися й 
трохи «недобачати». Тож, можна сказати, що книга 
митця іноді виступає в ролі візуалізації наших сліпих 
плям, до яких ми призвичаїлися, з якими нам затиш-
но й спокійно.  

Книга митця — це завжди до певної міри self-
portrait. Можливо, саме тому Катерина Деготь каже 
про ауру самотності, що оточує книги митця. 

Але self-portrait в даному випадку — це щось 
складніше, ніж дихотомія індивідуального й тоталь-
ного. А самотність — щось вагоміше за притаманну 
«саморобним книгам» малотиражність. У даному 
випадку self-portrait виступає радше і як метафора 
художнього жанру, і як метафора цілого Всесвіту. 
Вочевидь, саме тому книги митця –це книги у своєму 
оригінальному, первісному  (якщо хочете — букваль-
ному) сенсі. 

 Кожна артист бук (будь то одна з радикальних 
витівок футуристів з їхнім запереченням усього 
визнаного суспільством, чи вишуканий та елегантний 
альбом з ілюстраціями Матіса, будь то «Саміздатне» 
видання не дозволеного в сімдесятих «Майстра та 
Маргарити», чи такий собі релігійний досвід  Михай-
ла Карасіка в його «Еклезіасті» — це квінтесенція 
книжки як книжки.  

Парадокс, чи не так?
Кілька неохайних клаптиків шпалер — не наруга, 

а суть?
Так, якщо визнати за непреложну істину, що  

головна ідея книги не в тому, щоб впливати на 
органи зору чи слуху, не в тому, що розвивати наші 
інтелектуальні можливості й не в тім, аби вправляти-
ся у  розв’язуванні логічних задач. 

Питання в тому, що саме ми обираємо за від-
правну точку, в якій системі координат пересуває-
мося й працюємо. З погляду доцільності й ефектив-
ності розповсюдження інформації — це абсолютні 
нісенітниці.

На додачу до «автопортретності» й автобіогра-
фічності кожного такого твору, більшість із артист 
букс —  це ще й квінтесенція тактильності, захоп-
лення, що виникає від самого дотику до цих аркушів 

паперу. Тепла тактильність, яка воліє звільнитися і 
вийти назовні, подолавши тисячі й тисячі  сторінок 
книг із великим накладом.

Текст намертво (чи то радше — «наживо»?) 
зв’язаний з ілюстраціями.

Сплав слова і зображення, наративу й дидактики 
— це також своєрідна перемога тактильності. 

Недаремно й невипадково Маков брав участь  
у виставці Тurn the page, де один із напрямів мис-
тецького заходу мав назву  \ Матеріал, книга як 
метафора\

Техніка intaglio, в якій працює Маков, ставить 
його дещо осторонь і водночас дозволяє назвати 
його книги класичними artist’s books. Їх  саме тому 
можна вважати класичними книгами митця — тому 
що в них матеріал дійсно неможливо відокремити від 
змісту — і це навіть не показово героїчні спроби ху-
дожника заперечити свою причетність до мейнстріму 
— це щось таке, що робиться несвідомо, або принай-
мні напівсвідомо. Шляхом такого невинного втілення 
своєї природності (невинного — бо не показушного, 
а єдиного можливого) форма справді намертво при-
ростає до суті (зображення прилипає до слів, історія 
до об’єкта, «Post Scriptum» до чистого аркушу, на 
якому тільки має бути написане послання ).

У той час, як деякі все ще копирсаються у вели-
чезних кишенях, під зав’язку набитих різними тлума-
ченнями, двозначностями та логічними забавками, 
намагаючись у цій купі віднайти сенс, артист букс 
залишаються вірними формі.

Це слушна нагода згадати слова Філонова, худо-
жника, який мав відчутний вплив на Павла Макова: 
«Форму не можна відокремити від змісту, і зміст не 
можна відокремити від форми».

У певному сенсі ми можемо говорити про 
те, що тактильність і буквальність — це поняття 
взаємопов’язані, якщо не взаємозалежні. І перше,  
і друге шукає незахищений смисл.  

>>>>Наступна яскрава характеристика книги 
митця — це властива їй дитячість. Цікаво, звідки 
взагалі виникає потреба в ній? Можливо, вона є 
такою ж реакцією на повсякденність, як і реакція 
Макова на такий світ, де книжки більше нікому не 
цікаві.  

Якщо довго переглядати різні Книги, створені 
різними авторами й до того ж у різний час, якщо 
присвятити деякий час написаній на цю тему критиці, 
у якийсь момент може здатися, що за всіма творами 
стоїть раптове усвідомлення ситуації: ми тут усі 
чимось переймаємося, вовтузимося і з смислами, 
вирішуємо квазіпроблеми, та насправді  ми просто  
одне одного не розуміємо!

Причому усвідомлення це є такого ж штибу, як  
і відкриття головного героя бредберівського 
оповідання «Сорочка з текстами Роршаха» (до слова, 
чим не ідеальна книга митця — строката сорочка з 
малюнками плюс питання її власника «що ви бачите 
на цій тканині?»), коли немолодий уже психолог 
несподівано робить висновок, що вся його геніальна 
метода зрештою ґрунтується на тому, що її автор, 
себто він сам, протягом кільканадцяти років просто 



недочував, про що саме звірялися йому пацієнти! 
Себто, я маю на увазі усвідомлення, яке спроможне 
перекроїти ціле життя.      

Тож, попри те, що сенс книг митця зазвичай ви-
являється радше прихованим, ніж очевидним, і те, 
що більшість із них оточує себе ореолом загадковості 
— їхнє існування — це перш за все прагнення бути 
почутим і зрозумілим. Наче в дитинстві. 

“...Тому я пишу. Просто я належу до такого типу  
людей, які нічого не можуть зрозуміти, доки не спро-
бують записати це на папері», як це було в Муракамі.

 Часто-густо саме дитячі пояснення тих чи інших 
явищ дають ключ до розуміння. Вище я вже казала 
про вдалу пропозицію, говорячи про  аrtist’s book,  
послуговуватися таким вільним художнім перекла-
дом  як «цікава та дивна книжка». Поза сумнівом, 
якась дитячість у цій назві, як, власне, й у предметі 
нашого обговорення, існує. Звідси, мені здається, 
й «дослідницько-лабораторний характер» книги 
митця ... есперимент заради екперименту... тамуємо 
подих від того, що ми, бодай у нашій уяві,  докорінно 
змінюємо знайому до кожного гвинтика, чи то пак 
кожного рядочка реальність.  

Дитячість приховується у книжках-
«розкладушках»! Що може бути цікавішим, ніж 
повільне перегортання сторінки і ледь не нарко-
тичне захоплення від того, що ти ніколи не знаєш, 
що  запропонує наступна сторінка, та й чи буде вона 
взагалі.

Намертво сплітаються не лише слово й зобра-
ження, а й 3D та площинність. 

Уже згадувана мною Картина Дванадцяти Кораб-
лів є яскравим прикладом такого поєднання.  

 Дитячість  у невідповідностях: що для дорослого 
плутанина й беззмістовний набір цифр, літер, слів 
або звуків, для дитини сповнене таємного сенсу, має 
комунікативну значущість, є ключем до нових дверей. 

Дитячість — це непереборне бажання зіпсувати, 
пошматувати і до самозабуття «покалякати» безпо-
середньо те, що викликає захоплення (це вже я знаю  
з власного дитячого минулого).

Дитячість виявляється й  у протилежному: 
казкова краса чистих альбомних аркушів здатна 
причарувати і загіпнотизувати,  до них може бути 
навіть страшно доторкнутися, бо з першим дотиком 
до сторінки, здається,  зміниться її сутність. 

Таке от дитяче прагнення пояснити й розтлума-
чити, і не в останню чергу самому собі, відчувається  
у «дивних і цікавих» книгах Макова. Дуже показовим 
є той факт, що в книзі «Задача №1» був використа-
ний «шрифт Мітасова», людини, яка не втратила 
своєї дитячості  аж настільки, що довколишній світ 
перетворився для неї  на нездоланний мур. Не менше 
заслуговує на увагу і те, що цей шрифт і взагалі 
сторінки життя людини, хворої на шизофренію, були 
використані саме в книзі митця, а не розтиражовані  
й перетворені на щасливий, з точки зору комерційно-
го успіху, квиток. 

>>У статтях і нарисах, присвячених книзі митця,  
у спробах проаналізувати причини їхнього виникнен-
ня та належного середовища існування, час від часу 

виринає мотив бунту, непокори, жорсткого протистав-
лення.  Наприклад, «За своєю ідеологією....бунт 
був цілком романтичний», — каже про російських 
футуристів Ераст Кузнєцов .  

 Не вважаю за доцільне казати про те, що 
книжки Павла Макова — це протест у буквальному 
сенсі слова. Мені бо взагалі здається, що протести 
в сучасному світі не надто можливі й не вельми 
доцільні. Якщо бунт і є, то він радше латентний, якщо 
війна ведеться, то вона ультрапартизанська. Непри-
хована ідеологічність — це не маківські прийоми 
(так, так, це незважаючи на «Анатомію мішені»!).  
Книги Mакова — не «даблусівський» супротив 
Тишкова з його маніфестами та дослідженнями анти-
догм (хоча міф про існування даблоїда і «наукове» 
обґрунтування цього явища — це безумовно дуже 
доречно під час належного облаштування світу книги 
митця).

Так само своєрідним проявом бунту можна на-
звати й  те, що велика кількість авторів, які при-
свячують свою творчість «саморобним книгам», ніби 
апелюють до того, що під їхніми руками народжується 
анти-традиція. Почасти, вони мають рацію. Адже 
ніхто інший, як саме ці винахідники, створюють 
реальність, що так само відноситься до звичної, як 
геометрія Лобачевського до геометрії Евкліда. У цій 
іншій реальності, скажімо, закладка, що лежить між 
сторінками, може бути книгою митця, на відміну від 
книжки, в якій її «ув’язнено». Це вже не кажучи про 
залізні та кам’яні книги, книги-театри чи книги-
інсталяції. У творчому доробку Макова є книги-
човники, книги-килими, книги-мішені. 

Насмілюся зауважити, що дослідження пам’яті 
(у той чи інший спосіб) є визначальною рисою книги 
митця. Бо навіть коли цей витвір чиїхось рук і чиєїсь 
уяви намагається спростувати будь-яку причетність 
до традиції (вважайте — «пам’яті») — тим трамплі-
ном, з якого здійснюється стрибок, все одно виступає 
саме вона. 

Якнайкраще проілюструвати відданість Макова 
обраному шляху могла б цитата з інтерв’ю Еміля Чо-
рана: «Ті, хто не чуттєві до часу, не відчувають і туги; 
життя можна зносити, тільки якщо не усвідомлюєш, 
як спливає кожна мить, інакше тобі кінець. Досвід 
туги — це загострення усвідомлення часу...» 

Таке собі романтичне самогубство або спро-
ба перетворити кожну усвідомлену й пропущену 
крізь серце хвилину туги на цеглинку, з якої можна 
створити нове життя. Взяти за приклад хоча б Книгу 
«Три сестри» — історія життя справжніх людей, 
перетворена художником на ще більш справжню 
й значущу — адже вона артикульована автором як 
певна відправна точка. Вдала спроба переконати 
самого себе, що час — це воістину всепроникна 
сила, що вага мільйонів хвилин, із яких складалося 
життя трьох літніх людей, може настільки вплинути 
на реальність, що книга з’явиться «якось сама со-
бою». «Насправді, ці три мішені я вперше побачив на 
подвір’ї середньої школи №1 міста Харкова два роки 
тому. В жовтні 1998 року я розфарбував їх кольорови-
ми пастелями, обвів вінками з квітів...»

До речі, з дослідами над часом пов’язаний і жанр 
щоденникових записів-нарисів, який виявляється од-
ним із найпоширеніших прийомів, використовуваних 
у створенні Книг митця. Адже щоденник не лише дає 
відчуття тієї інтимності (вважайте — «самотності»), 
до якої прагнуть автори. Саме щоденник якнайповні-
ше розкриває ідею власного, не схожого на жодний 
інший, вибору важливого/ неважливого, значущого/ 
дріб’язкового, цікавого/ тривіального.  
«... книга, літературність, сюжетність дають лише 
певне об’єднавче начало, канву, яка допомагає під 
час роботи над серією...»

 Плюс щоденник наче навмисне провокує до 
створення нових і нових містифікацій. Дозволяє го-
ворити від імені уявних персонажів, створюючи цим 
правдоподібну легенду. 

І ще на одну властивість книги митця хотілося 
б звернути увагу. Кожна книга митця —  це жива 
історія. Адже вона перш за все — спроба висловити 
самого себе. Тому, якщо книга має на меті вибудувати 
якесь більш-менш теоретичне пояснення того, що 
бачить та відчуває художник, то це відбувається  
у спосіб, відмінний від написання наукових праць.  
Я б сказала, що все це страшенно нагадує розчаро-
ване зауваження маленької дівчинки з дитячої-неди-
тячої книги «Аліса в країні чудес»: «Книжка нецікава, 
якщо в ній немає картинок, або принаймні «розмов» 
». Нецікаве навчити не здатне.  А книга митця — це, 
за визначенням, цікава та дивна книга. 

Принаймні у Макова ми точно не побачимо чистої 
дидактики (сам художник характеризував свої артист 
буки, як шпарину, через яку можна здійснювати 
певне повчання, не заклякшувши в сухому теорети-
зуванні й не ховаючи самого себе живцем під купою 
дуже сумнівних правил).

Дидактика долучається до живої історії книги, 
стає різновидом розумової  діяльності, який допома-
гає людям на таких-сяких прикладах зрозуміти щось 
абстрактне. 

Себто можна сказати,  що в книзі митця наратив 
виступає як спосіб зробити дидактику цікавою,  
в той же час дидактика стає допоміжним засобом для 
вибудови справжнього наративу. Тож ми знову повер-
таємося до наріжного питання — ідеї порозуміння, 
або навіть складнощів перекладу.

Розмірковуючи над українською ситуацію, воче-
видь, варто говорити не про започаткування нової 
традиції, а про переосмислення доробку минулого, 
не про нові мелодії, а про нові акценти, не про нові 
світлини, а про нові ракурси.

 Інше не завжди дорівнює новому. І якщо суттєва 
термінологічна та концептуальна відмінність між 
цими двома поняттями існує, то ПМ творить інше. Він 
вправно вигадує, чи то пак помічає та фіксує правила, 
за якими плине час, і намагається за цими правила-
ми писати щоденники, створювати мапи-посібники 
для мандрівників, книги-ігри та книги-дороговкази. 

 Не візьму на себе сміливості стверджувати, що 
всі риси, що про них я казала вище, є притаманними 
геть усім без винятку книгам митця. Я справді нама-
галася лише визначити поле гри, де панує гра без 
правил. Власне, моя задача полягала не в тому, щоб 
з’ясувати, наскільки книгами є книги митця, а спро-
бувати за допомогою такого невдячного й недоскона-
лого інструменту як слова пояснити, наскільки книги 
ПМ є книгами М.  

Певно, насамкінець треба сказати, щось на 
кшталт —  

Даний текст було передруковано з примірника, 
який лежав у схованці під паркетом будинку № 88, 
або навіть краще —  під час допиту жодна людина  
не постраждала. 

Загорська Катерина
Київ, 2007

Книга Художника. Чудецкая А.

www.ashtray.ru

Примітивні форми власності. Бондар А.

Utopia. Хроніки 1992- 2005. Маков П. 

Utopia. Хроніки 1992- 2005. Маков П. 

Каталог выставки Тurn the page

Мураками Х. Норвежский лес. 

Книга Художника. Кузнецов. Э.  

Cioran. Entretiens. Paris, 1995 (перевод Бориса Дубина) 

Utopia. Хроніки 1992  — 2005. Маков П. с. 88 

Книга Художника. 1-я московская международная  

выставка-ярмарка. Лаврентьев. А. C. 
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КНИГА «ЗАДАЧА №1» (1994 рік, папір, intaglio, шовкодрук, колаж, 
23,5х620. Зроблена в одному екземплярі, колекція Кандіди Шліхтінг, Німеччина)

BOOK “TASK #1” (1994, paper, intaglio, silkscreen, collage, 23,5х620.  
Single-copy edition, collection of Candida Schlichting, Germany) 

Шрифт «МІТАСОВ», у співавторстві з Миколою Штоком
“Mitasov” font, in joint authorship with Mykola Shtok

Обкладинка та 8 сторінок з книги «ЗАДАЧА №1» 
The cover and 8 pages from the book “TASK #1” 



9

КНИГА «ВОДИ» (1994 рік, папір, шовкодрук, 30 x 23. Надруковано у 
«Московській студії», наклад 40 примірників*. Приватні колекції: США, Німеччина, 
Данія) 

BOOK “WATERS“ (1994, paper, silkscreen, 30 x 23. Printed in “Moscow 
Studio“, 40-copy edition*. Private collections: USA, Germany, Denmark) 

а, д — перша та остання сторінки обкладинки, б, в, г — сторінки з книжки
а, д — first and last cover pages, б, в, г — pages from the book

а

б в

г д

* Після друку було зібрано лише 15 примірників. After being printed only 15 books were done. 
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КНИГА «ФОНТАН ВИСНАЖЕННЯ. КВІТНЕВІ 
ВІЙНИ» У книзі було використано вірші американської поетки Бесс Джоселоу. 
(1995 рік, папір, intaglio, шовкодрук, 20 x 857. Наклад 12 примірників. Музейні колекції: 
Державний музей образотворчого мистецтва ім. Пушкіна, Москва, Центр сучасного 
мистецтва та культури, Осака, Японія. Приватні колекції: Україна, США, Німеччина) 

BOOK “ THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL 
WARS“ Poetry by Beth Joselow.  
(1994, paper, intaglio, silkscreen, 20 x 857. 12-copy edition. Museum collections: Pushkin 
Fine Arts Museum, Moscow, Contemporary Art and Culture Center, Osaka, Japan. Private 
collections: Ukraine, USA, Germany) 

21 червня 1996 року.  
вул. Нетеченська, буд. № 28/29

Грудень 1997 року.  
Будинку № 28/29 на вул. Нетеченській більше не існує

12 примірників цієї книги було знайдено у затопленому льоху будинку
на розі вулиці Нетеченської майже через рік після Великої Повені 21 червня 1996 
року в день, коли впала стіна (примітка 1998 року з каталогу  «Наш пейзаж»)
12 copies of this book were found in a flooded basement on the corner of 
Netechenskaya Street almost a year after The Flood of 21 June 1996 on the day when 
the wall fell down (a comment from 1998 “Our Landscape” exhibition catalogue)

Стрілками на світлинах позначено місце, де була знайдена скриня з книгами  
в червні 1996 року (світлини з каталогу «Наш пейзаж») 
The arrows on the photos point at where the box of books was discovered in June 
1996 (photos from “Our Landscape” exhibition catalogue)

КНИГА «ФОНТАН ВИСНАЖЕННЯ. КВІТНЕВІ ВІЙНИ» примірнік №12, загальний вигляд  
THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL WARS book #12, general view



КНИГА «ФОНТАН ВИСНАЖЕННЯ. КВІТНЕВІ 
ВІЙНИ» У книзі було використано вірші американської поетки Бесс Джоселоу. 
BOOK “ THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL 
WARS“ Poetry by Beth Joselow.  

а  (продовження, continuation) 

б (продовження, continuation) 

а  (продовження, continuation) 

б (продовження, continuation) 

а  (продовження, continuation) 

б (продовження, continuation) 

а  (продовження, continuation) 

б (продовження, continuation) 

а (початок, begining) 

б (початок, begining) 

КНИГА «ФОНТАН ВИСНАЖЕННЯ. КВІТНЕВІ ВІЙНИ» примірнік №12,  
сторінки у розгорнутому  вигляді

THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL WARS book #12,  
unfolded pages

«ФОНТАН ВИСНАЖЕННЯ. КВІТНЕВІ ВІЙНИ» примірник №12, 
сторона а (зовнішня) — Фонтан виснаження, або історія Повені.
«ФОНТАН ВИСНАЖЕННЯ. КВІТНЕВІ ВІЙНИ» примірник №12,
сторона б (внутрішня) — Квітневі війни, або вірші на стінах. 

THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL WARS book #12 
side a (outer) –The Fountain of Exhaustion, or the history of The Flood.
THE FOUNTAIN OF EXHAUSTION, APRIL WARS book #12, 
 side б (inner)  — April Wars, or poems on walls

СТАДИИ РАСЧИСТКИ
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КНИГА «АНАТОМІЯ МІШЕНІ», ЧАСТИНА I,
АНТРОПОЛОГІЯ (1998 рік, 21 сторінка підручника з анатомії, intaglio, фото, 
олія, трафарет, літографія, 29 x 30.  Зроблена в одному екземплярі. Власність автора) 

BOOK “ THE ANATOMY OF THE TARGET“, PART I,
ANTHROPOLOGY (1998, 21 pages from the anatomy, intaglio, photo, oil, 
stencil, lithography, 29 x 30. Single-copy edition. Artist’s property) 

 КНИГА «АНАТОМІЯ МІШЕНІ», частина I, АНТРОПОЛОГІЯ
“THE ANATOMY OF THE TARGET”, PART I, ANTHROPOLOGY



(ПРО ЛЮБОВЬ)
В  конце сливается все
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КНИГА «АНАТОМІЯ МІШЕНІ», ЧАСТИНА II,  
ТРИ СЕСТРИ (1999 рік, 15 сторінок підручника з анатомії, літографія, фото, 
олія, трафарет, 138 x 60.  Зроблена в одному екземплярі. Власність автора) 

BOOK “ THE ANATOMY OF THE TARGET“,  
PART II, THREE SISTERS (1999, 15 pages from the anatomy, 
 litography, photo, oil, stencil, 138 x 60. Single-copy edition. Artist’s property) 

етапи роботи над «Трьома сестрами», Харків, вересень-жовтень 1998 року 
stages of work on “Three Sisters”, Kharkiv, September-October 1998

«АНАТОМІЯ МІШЕНІ», частина II,  
ТРИ СЕСТРИ, зворотній бік
ANATOMY OF THE TARGET, part II,  
THREE SISTERS, reverse side

На самом деле, эти три мишени я впервые встретил 
во дворе средней школы №1 города Харькова два года 
тому назад. В октябре 1998 года я разукрасил  
их цветными пастелями, окружил венками из цветов,  
— и как-то сами собой получились «Три сестры».  
Еще немного позже, уже в книге «Анатомия мишени» 
мои «Три сестры» слились не только с реальным учеб-
ником по анатомии 1905 года, но и с реальной истори-
ей жизни Кати, Зои и Муси. Самая старшая  — Катя. Ей 
95 года, и мы живем в одной квартире. Она  — бабушка 
моей жены и прабабушка моего сына. Среднюю сестру, 
Зою  — я знал. Она умерла два года назад в Харькове. 
Младшая, Муся, умерла еще раньше в Москве. 
Мишень для меня не только и не столько милитарист-
ский знак, сколько символ нашего мироощущения, 
символ уходящего века, под сенью которого прошла 
жизнь миллионов женщин, и мои три сестры  — лишь 
капля в этом огромном море потерянных жизней.
П. М.

(примітка з каталогу 1999 року «Анатомия мишени  
и все, все, все...»)

документальне фото, двір школи №1, Харків, вересень 1998 року
documentary photo, Kharkiv, September 1998, school #1 schoolyard 

«АНАТОМІЯ МІШЕНІ», частина II,  
ТРИ СЕСТРИ, лицьовий бік
ANATOMY OF THE TARGET, part II,  
THREE SISTERS, front side

In fact, I first came across these targets in the yard of  
school #1 yard in Kharkov two years ago. In October 1998 
I decorated them with colour pastels, put garlands of 
flowers  — and all by themselves they turned into “Three 
Sisters”. Somewhat later, in the THE ANATOMY OF THE 
TARGET book my “Three Sisters” merged with a real 
book on anatomy of 1905 as well as with a real life story of 
Katya, Zoya and Musya. Katya, who is 95, is the eldest, and 
we are still sharing our home with her. She is my wife’s 
grandmother and my son’s great-grandmother. Zoya died 
two years ago in Kharkiv. Musya, the youngest sister, had 
died earlier in Moscow. 
A target for me is not only and not just a military symbol, 
but a symbol of our Weltanschauung, our attitude, the 
century passing by, under the canopy of which millions  
of women have lived their lives. My Three Sisters is just  
a drop in the ocean of lost lives.
P.M. 

(a comment from THE ANATOMY OF THE TARGET 
catalogue, 1999)

жовтень 1998 року у дворі школи №1, поруч із «Трьома сестрами» 
October 1998, school #1 schoolyard, with “Three Sisters”
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Ж е н и х  и  н е в е с т а
С е м е й н ы й  п о р т р е т

КНИГА-КИЛИМ «ТРИ СЕСТРИ» (1999 рік, папір, шовкодрук,  
116 x 152. Надруковано у студії  HPWI, Вашингтон. Наклад 16 примірників. Музейні  
колекції: Corcoran Gallery of Art, Washington DC. Приватні колекції: США, Україна,  
Данія. Нагороди: V Бієнале “Майстри графічного мистецтва” Гіор, Угорщина,
Приз Угорської асоціації художників)

A CARPET BOOK “THREE SISTERS” (1999, paper, silk- 
screen, 116 x 152. Printed in HPWI studio, Washington DC. 16-copy edition. Museum 
collections: Corcoran Gallery of Art, Washington DC. Private collections:  USA, Ukraine, 
Denmark. Awards:  V Bienalle Masters of Graphic Art, Gyor, Hungary, Prize of the Hungarian 
Artists Association)

«Анатомия мишени» остается незавершен-ной, и не потому 
что мне лень. Есть три части: «Антропология мишени», «Три 
сестры», «Три сестры -книга-ковер». С марта 1999 года 
реальные мишени и символ слились воедино –TARGET стало 
ключевым понятием для миллионов людей в Юго-славии, 
я понял, что уже невозможно использовать его как знак. 
Жизнь забрала его у искусства, превратив знак  
в реальных людей.
«Анатомия мишени»  — книга-ковер. Пыль времени, 
абстрактным узором текста осевшая на листах, опыт, втоп-
танный в страницы. Свидетельствуя о настоящем, он, тем не 
менее, навсегда остается в прошлом.  
П. М.

(примітка з каталогу 1999 року «Анатомия мишени и все, 
все, все...»)

книга-килим «ТРИ СЕСТРИ», зворотній бік
a carpet book “THREE SISTERS”, reverse side

книга-килим «ТРИ СЕСТРИ», лицьовий бік
a carpet book “THREE SISTERS”, front side

THE ANATOMY OF THE TARGET, a carpet-book. The dust of 
time, an abstract sediment pattern on the sheets, experience 
stomped into the pages. Evidence of the present, it is always 
part of the past. 
THE ANATOMY OF THE TARGET is left unfinished, and not be-
cause I am lazy. There are three parts: “The Target Anthropol-
ogy”, “Three Sisters”, “Three Sisters — a carpet-book”. Since 
March 1999 real targets and their symbol merged — TARGET 
became a key notion for millions of people in Yugoslavia, and I 
knew it was impossible to use as a sign. Reality stole it from Art 
and turned it into real people.
P.M. 

(a comment from THE ANATOMY OF THE TARGET  
catalogue, 1999)



«КНИГА ТРОЯНД» (1999-2000 роки, папір, intaglio,  фото, олія, трафа- 
рет, колаж, 24 сторінки, 39,5 x 30. Зроблена в одному екземплярі. Власність автора.  
Нагороди: «Золота книга», міжнародний конкурс авторської книги “Scripta mannet”, 
Таллінн)

“THE BOOK OF ROSES” (1999-2000, paper, intaglio, photo, oil, stencil, 
collage, 24 pages, 39,5 x 30. Single-copy edition. Artist’s property. Awards: Golden Book 
Prize, “Scripta mannet” ,Tallinn)

«КНИГА ТРОЯНД», документ з архіву МСЖ
“THE BOOK OF ROSES”, document from MML archive

інтер’єр клуні, в куті лежить змерзла  
«КНИГА ТРОЯНД», фотографія з архіву МСЖ
interior of a shed, frozen “BOOK OF ROSES” 
in the corner, photo from MML archive

«КНИГА ТРОЯНД» до початку реставрації, 
фотографія з архіву МСЖ
“THE BOOK OF ROSES” before restoration,  
photos from MML archive



«КНИГА ТРОЯНД» 
“THE BOOK OF ROSES”

«КНИГА ТРОЯНД» сторінки після реставрації
“THE BOOK OF ROSES” pages after restoration
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«КНИГА ДВАНАДЦЯТИ КОРАБЛІВ» (1999-2000 роки,  
папір, intaglio, олія, трафарет, колаж, 24 сторінки + 12 паперових кораблів, 39,5 x 30. 
Зроблена в одному екземплярі. Власність автора. Нагороди: «Золота книга», міжна- 
родний конкурс авторської книги “Scripta mannet”, Таллінн)

“THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS” (1999-2000, paper, 
intaglio, oil, stencil, collage, 24 pages + 12 paper ships, 39,5 x 30. Single-copy edition. 
Artist’s property. Awards: Golden Book Prize, “Scripta mannet” ,Tallinn)

«КНИГА ДВАНАДЦЯТИ КОРАБЛІВ», документ з архіву МСЖ
“THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS”, document from MML archive

горище будинку №111, валіза, в якій була  
знайдена «КНИГА ДВАНАДЦЯТИ КОРАБЛІВ»,
фотографія з архіву МСЖ
a loft at #111, the suitcase where “THE BOOK OF 
THE TWELVE SHIPS” was found, a photo from 
MML archive

«КНИГА ДВАНАДЦЯТИ КОРАБЛІВ» до початку 
реставрації, фотографія з архіву МСЖ
“THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS”, before 
restoration, photos from MML archive



в и д  н а  о т к р ы т к е

“Liquid Modernity”
“Город в осаде”
City under the Siedge.

Зигмунт Бауман«КНИГА ДВАНАДЦЯТИ КОРАБЛІВ» 
“THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS”

«КНИГА ДВАНАДЦЯТИ КОРАБЛІВ» сторінки після реставрації
“THE BOOK OF THE TWELVE SHIPS” pages after restoration
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«КНИГА ДНІВ» (1999-2000 роки, папір, intaglio, фото, олівець, олія,  
трафарет, колаж, 83 сторінки формату А4-А5. Існує в одному екземплярі. 60 сторінок 
у колекції Фонду сучасного мистецтва на Україні В. Пінчука, 21 сторінка у різних при-
ватних колекціях України та Німеччини, 2 сторінки є власністю автора)

“THE BOOK OF DAYS” (1999-2000, paper, intaglio, photo, drawing, 
oil, stencil, collage, 83 pages А4-А5. Single-copy edition. 60 pages are in the collection 
of the Contemporary Art Foundation in Ukraine by V. Pinchuk, 21 pages in different 
private collections in Ukraine and Germany, 2 pages are artist’s property)



«КНИГА ДНІВ»
“THE BOOK OF DAYS”

сторінки з «КНИГИ ДНІВ»
pages from “THE BOOK OF DAYS”



«ПРАЗЬКИЙ ЩОДЕННИК» (1999-2000 роки, ламінований папір, 
фото, древорит, олія, трафарет, 12 сторінок, 21 х 26. Існує в одному екземплярі.  
Власність автора)

“THE PRAGUE DIARY” (1999-2000, laminated paper, photo, woodcut,  
oil, stencil, 12 pages, 21 х 26. Single-copy edition. Artist’s property)

«ЩОДЕННИК З МІШЕНЯМИ» (1999-2000 роки, ламінований 
папір, шовкодрук, intaglio, кулькова ручка, трафарет, 18 сторінок, 25 х 33. Існує в одно- 
му екземплярі. Власність автора)

“DIARY WITH TARGETS” (1999-2000, laminated paper, silkscreen,  
intaglio, ballpen, stencil, 18 pages, 25 х 33. Single-copy edition. Artist’s property)

сторінки щоденника 
pages from the diary

сторінки щоденника 
pages from the diary
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ОЛОВ’ЯНИЙ ЩОДЕННИК «БИТВА ЗА ПІРАМІДУ» 
(2000 рік, папір, intaglio, фото, олівець, олія, трафарет, 20 сторінок, 25 х 17,5. Існує 
в одному екземплярі. Колекція Національного художнього музею України, Київ)

TIN DIARY “PYRAMID BATTLE” (2000, paper, intaglio, photo, 
drawing, oil, stencil, 20 pages, 25 х 17,5. Single-copy edition. Collection of National Art 
Museum of Ukraine, Kyiv)

сторінки щоденника 
pages from the diary
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“SUDETISCHE NACHTIGALL” (2001 рік, вручну зроблений папір, 
intaglio, 23 сторінки, 39 х 26. Існує в одному екземплярі. Власність автора)

“SUDETISCHE NACHTIGALL” (2001, handmade paper, intaglio,  
23 pages, 39 х 26. Single-copy edition. Artist’s property)

бункери  в Судетах, Андельська Гора, 2001
bunkers in Sudets Mountains, the Andelska Gora, 2001

сторінки з “SUDETISCHE NACHTIGALL” 
pages from “SUDETISCHE NACHTIGALL”



ОЛОВ’ЯНИЙ ЩОДЕННИК «ПРАЗЬКІ ЗУСТРІЧІ» 
(2001 рік, папір, intaglio, фото, червоний олівець, 16 сторінок, 21 х 13. Існує в одному  
екземплярі. Приватна колекція Андрія Супруненка, Київ)

TIN DIARY “PRAGUE MEETINGS” (2001, paper, intaglio, 
pho-to, red pencil, 16 pages, 21 х 13. Single-copy edition. Private collection of Andriy 
Suprunenko, Kyiv)

сторінки щоденника 
pages from the diary



Фрагменты битвы

different      paper,        pages,       books.

1) “переводилки” с р и с у н к о в !!!    и

2) Все страницы     п р и н ц и п и а л ь н о   разные

как     м и ш е н и  —   ф е с ,     ж и в , п р и н т ,   рис.

ж и в о п и с и

ОЛОВ’ЯНИЙ ЩОДЕННИК «УТОПІЯ. ОБЛОГА 
ПЕНТАГОНУ» (2003-2004 роки, папір, intaglio, комп’ютерна графіка, малю-
нок, печатки, 29 сторінок, 39 х 30. Існує в одному екземплярі. 5 сторінок є власністю авто-
ра, 24  сторінки колекції галереї L-ART, Київ. Нагороди:  Vll Бієнале «Майстри графічного 
мистецтва» Гіор, Угорщина )

TIN DIARY “UTOPIA. SIEGE OF PENTAGON”
(2001, paper, intaglio, computer graphics, drawing, rubber stamps, 29 pages, 39 х 30.  
Single-copy edition. 5 pages are artist’s property, 24 pages are in collection of L-ART 
gallery, Kyiv.  Awards: Vll Bienalle Masters of Graphic Art, Gyor, Hungary)

робоче креслення тральника
design drawing of a trawler

робоче креслення крейсера
design drawing of a cruiser

робоче креслення дредноута
design drawing of a dreadnought



ОЛОВ’ЯНИЙ ЩОДЕННИК «УТОПІЯ.ОБЛОГА 
ПЕНТАГОНУ» 
TIN DIARY “UTOPIA. SIEGE OF PENTAGON”

таємна мапа облоги Пентагону, складена з окремих аркушів щоденника
secret map of the siege of Pentagon made from diary pages

схема розташування олов’яного десанту на чотирьох палубах  
флагманського дредноута «Утопіст»
location plan of the tin landing force on the four decked “Utopist”  
dreadnought flagship

схема розташування олов’яного десанту на трьох палубах крейсера 
«Зігмунт Бауман»
location plan of the tin landing force on the three-decked “Zigmunt  
Baumann” cruiser

схема розташування олов’яного десанту на палубі швидкісного  
тральника «Ернст Блох»
location plan of the tin landing force on the one-decked high-speed  
“Ernst Bloch” trawler



МАКОВ ПАВЛО 

«АВТОРСЬКІ КНИЖКИ», МАПИ, МІНІАТЮРИ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Катерина Загорська

ДИЗАЙН
Павло Маков, Таня Борзунова

КОРЕКТОР
Наталя Ксьонзик

Наклад 1000 примірників

З питань замовлення та придбання лimepamypu звертатися:
Видавництво «ДУХ I ЛIТЕРА» 
04070, Київ, вул. Волоська, 8/5
Національний університет «Киево-Могилянська академія»
корпус 5, кім. 210
тел./факс: (38-044) 425 60 20
duh-i-litera@ukr.net — відділ збуту
franc@roller.ukma.kiev.ua — видавництво
www. duh-i-litera. kiev. ua
Надаємо послуги «Книга — поштою»

Арт-центр Павла Гудімова «Я Галерея» 
знаходиться у Києві, на Подолі, 04070, 
вул. Волоська, 55/57, тел: 537-33-51,  
yagallery@yagallery.com.ua
www.yagallery.com.ua 

Видавництво мистецької літератури «Арт Бук»
знаходиться у Києві, на Подолі, 04070, 
вул. Волоська, 55/57, тел: 537-33-51,  
artbook@yagallery.com.ua

Каталог видано за підтримки видавництв «Артбук» та «Дух і літера» в рамках проекту  
Павла Макова «Авторськи кніжки, мапи та мініатюри» якій відбувся в арт-центрі  
Павла Гудімова «Я-галерея», Київ, травень-червень, 2007 року.




