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Володимир Бурлюк. Рай.

lcторiя художнього авангарду, попри свою привабливiеть, для багатьох дослiдникiв i досi мае численнi
невирiшенi питання та загадки. Такою загадкою для нас сьогоднi Е творчiсть одного з братiв Бурлюкiв -
Володимира. Вш був спiвучасником багатьох виступiв Давида, але як молодший брат залишавея у затiнку
скандальнот популярностi "батька росiйеького футуризму". Лише узагальних риеах нам вiдомi сторiнки

його бюграфц, з яких дгзнаеиося, що народився вш у 1886 роцi у Херсон], а загинув у Салониках у 1917

роцi пiд час першот свпово! ыйни. Картин Володимира майже не залишилося, i тому оцiнювати його

творчiсть ми змушенi на основ! споминiв його сучасникiв - Д.Бурлюка, А.Кручених та тн., численних
рецензiй i звiтiв з виставок, фейлетонiв i карикатур, в яких .новацй" митця оцiнювалися по-рiзному.

Аналiз цих матерiалiв та деяких iнших архiвних документiв, знайдених останшм часом, дозволяс автору

зробити спробу невеликот реконструкцп творчот манери В. Бурлюка 1908-1910 роюв - часу напружених

пошукiв художником ново! пластично! системи.

*This ,vork ,vas ацрропсс Ьу ше Research Sur;pOft Schcme оГ the OSIIHESP, grant No.: 546/1 996.
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Першi вщомосп про малярськi новацп В. Бурлюка знаходимо у спогадах Д. Бурлюка,
який писав: ,,'" ще в 1906 роцi вш (Володимир. - О. К) став робити надзвичайнi речi.
Вш, який нiколи не бачив Гогена та Ван Гога, якось вiдразу сприйнявся i став
повноправним майстром у мистецтвi" 1.Тут слiд зауважити, що знайомство з сучасними
авангардними напрямами у европейському мистецтвi дЛЯ В. Бурлюка проходило
рiзними шляхами, i, в першу чергу, провiдну роль, безумовно, вiдiгравав Давид
Бурлюк, який мав у своему активi поiздки до таких сучасних центрiв мистецтва, як
Мюнхен та Париж. У цей час широкого розголосу в мистецьких колах набувають
публiкацii журналу "Золоте руно", вяких висвiт лювалися yci останнi новини паризьких
малярських салонiв. Людмила Бурлюк, сестра Володимира, у 1906 роцi побачила у
Москы зiбрання сучаеного французького миетецтва С. 1.Щукiна. Ця подiя вплину ла
на 11подальшi живопиенi пошуки-. Таким чином, опосередковано з рiзних джерел
Володимир Бурлюк отримував iнформацiю про авангарднi експерименти вiтчизняних
та свропейських майстрш. 1908 ртк став для Володимира часом найрадикальнпцих
експериментiв: " ... брат ... вже цiлий ргк малював скрайнi речi, що переходили навпь
зухвалiсть Ван Гога ..."3 Володимир Бурлюк намагався утворити нову малярську
форму. Вш чув про спроби .розчинення" живолиснот магери i, своерщно трактуючи
це поняття, застосував у свозх картинах .лювий" технiчний прийом, який поляг ав у
" ...розмалюваннi людського тiла, обличчя та тла картини квадратиками, кружальцями
та iншими геометричними та негеометричними фiгурами ..."4.

Володимир Бурлюк вперше показав свогновацпнамосковськзй виставцi .Стефанос",
де отримав вкрай негативнi вiдгуки: .Нпсоли ще мертва, холодна та тупа технiчнiсть
не виступала так оголено у росiйському живопиеi, як зараз у роботах родини Бурлюкiв.
... Ми ранiше нiколи не бачили таких чотирикутних мазкiв з крапкою посередиш">.
Вiдгуки з наступног виставки "Современные направления в искусстве", що вiдбулася
у Санкт-Петербурзi навесн! 1908 року, на якiй були репрезентованi роботи В.
Бурлюка як учасникагрупи .Втнок", майже не вiдрiзнялися вiд попереднiх московських
рецензтй. Консервативна петербурзька критика значну частку твортв Володимира та
Давида Бурлюкiв охарактеризувала як .лвячайну мазанину". Оглядач, що заховався
пiд пеевдонiмом .Дубль-ве", про картини В. Бурлюка писав: "Мисливець" В. Бурлюка
- це просто жахлива мазанина, що нагадус вивгску, намальовану маляром
шгукатуром'Р, Лiберальна критика, яка вiдрiзнялася вiд консервативно! тим, що
намагалася зрозумiти передусiм новiтнi пошуки художникiв, побачила у працях
групи .Вгнок" явище, " ... яке треба враховувати, якщо говорити про сучасне
мистецтво ..."7 Вони вiдзначали, що твори родини Бурлюкiв "... У всгх вiдношеннях е
справдi щось надзвичайне, хоча на заходi вже були попередники ..." (йдеться про
творчiсть Сезанна, Ван Гога та Гогена). Критики визначили цей напрямок як
неоiмпресiонiзм. Найбiльш .крайшм" у цьому напрямi вони вважали Володимира
Бурлюка, котрий розробляв самобутнiй жанр .лсихолопчноз картини", тобто
художник " ... намагаеться створити таке зображення, яке вик лик ало б своерщну
зорову галюцинацiю. Справжнiм живописцем, за шею цiкавою теорию, е не сам
художник, а глядач чи, скорiше, його уява. Художник роздртбнюе малюнок на
частини, надаючи лише матертал глядачевi для самообману'З.

Влiтку 1908 року Володимир Бурлюк продовжував працювати на тих самих
малярських настановах, зображуючи тварин, людей, пейзаж! у стилi так званого
.геометриэму". Виставка .Ланка'", що вiдкрилася у Кисы в листопад! 1908 року, була
першою, влаштованою групою "Стефанос" пiсля лiтнього сезону в якiй В. Бурлюк
брав участь. Йог о картини, поданi до. експозицп, були зробленi тому самому
геометричному ключi. Можна припустити, що художник У лпшх творчих пошуках
з наснагою "руйнував" форму, захопившись новим метопои - розмальовуванням
поверхнi картин i зображуваних об'екпв, перетворюючи кожев логик пензля на
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геометричну фiгуру, а об' ем утворюючи з
розмапих багатокутникiв.

Виставка у Киев! набула скандального
розголосу. Публiка з подивом розг лядала полотна,
що не вiдповiдали прийнятим канонам з добре
знаними образами i символами. Молодi художники
на "обiдраних спнах i вимашених дверях.
трактиру"10 показали свог спроби в осягненнi
живописно! системи французького постiмпре-,
сiонiзму. Негативнi оцiнки критикiв одержали
картини Володимира Бурлюка. Не вiдстав вiд них
i ог лядач Ж)iрналу "В мире искусств" 1.Чужанов,
який, однак, пiдтримав його старшого брата
Давида та сестру Людмилу. Полотна Володимира
Бурлюка не викликали у критика нiяких почут-
пв, кргм обурення та образи: "...одне з його полотен
я називаю брутальним неподобством. Намалювати
безносого чоловiка та пiдписати .Лпшй портрет"
- це дiйсно .живописний номер" 11. Микола
Мурашко у чернетцi до лекцп у Товаристы
старожитностей та мистецтва обурено писав про
художникiв-невiгласiв, що вони "не вмiють
зробити рельеф носа. Це ганьба ... Це вже не "дека-
дентиэм", це зветься трошки iнакше - .щю-
тизм"12. Ми сьогоднi не маемо орипиалу чи
репродукованого зображення цi€1 картини, але
опосередковано можемо уявити цей, а також iншi
твори В. Бурлюка за допомогою карикатурного
малюнка, надрукованого в iлюстрованому додатку
до газети "Киевская мысль"13.

Карикатура стала iронiчно мальованим комен-
гарем до фейлетону, де вiстря сатири було спря-
мовано проти робiт В.Бурлюка, серед яких "...
зображена синькою людина, з розтрощеним
горщиком для квгпв замiсть обличчя та пiдпис-
.Лпшй портрет=И. Повернiмося до карикатур-
ного малюнка, надрукованого в "Киевской мысли"
(фото 1). Вш складаеться з двох частин: верхньог,
на якiй зображено фрагментекспоэицп "Ланки",
та нижньог, значно меншог, що зображуе
емоцiйний стан публiки пiсля ог ляду виставки.
На перцпй частинi малюнка вiдтворено експонати
виставки, бiля яких стопь один iз 11автор!в, у'
шаржованому зображенi якого дуже легко пiзнати
"спортсмена та юнака силача" 15Володимира Бур-
люка. Його лiтературний портрет залишив нам у
споминах Б. Лiвшиць: "Руда щетина на пiдборiддi
та верхньою надмiрно товстою губою, задовгий
м' ясистий з горбовинкою шс ... робили Воло-
димира схожим з херсонським евреем-коло-
шстом ..." 1б Автор малюнка зобразив Володимира

Володимир Бур.пок.Портрет.

з лисивкою "Голос iмпресiонiста" в руцi на тлi його
картин. Дотримуючись законiв гротеску та пародц, вiд-
творив побаченi ним полотна дуже ретельно, вважаючи
оригiнали карикатурнимисамi по собi. Наше припущення
шдтверджуетъся единим вiдомим нам репродукованим
вiдбитком з експозицп "Ланка". У журналi "Киевская
искра" було надруковано фотокартку з роботи В. Бурлюка
.Бик" (фото 2) з пiдписом: .Бик. карт. В. Бурлюка (не
карикатура)" 17.В карикатурi, що зображуе бика, ретельно
повторено схему картини, з пею рiзницею, що розмальо-
ваний багатокутниками корпус тварини iMiтy€ розтин
м' ясно! тушi. Поруч, нiби У калейдоскопiчнiй композицй,
вiдтворено iншi картини В. Бурлюка. Друга частина
карикатури тлюструе момент, коли публiка вщчайдушно
вибтгае з дверей виставки. Цю невеличку сценку оточують
мертв! й повiшенi на гачки глядачi, якi не витримали
випробування .новим мистецтвом", Шкаво, що автор
сюжету застосовуе художнiй засiб В. Бурлюка, немовби
.сковуючи" небо й землю павутинням багатокутникiв i
кружалець. Постiйнi звернення до твортв В. Бурлюка i до
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постатi самого художника дозволяють нам
зробити висновок, що довкола саме його робiт та
йог о персони точилися найбурхливiшi дискусi!.

В експозицп виставки "Ланка" переважна бiль-
шiсть твортв належала родинi Бурлюкiв. Це були
натуриг малюнки тварин i пейзажi Тавргйсько:
губернц з маетку Мордынова. В них, розробляючи
нов! можливостi форми та кольору, брати
Бурлюки оволошвали засадами iмпресiонiс-
тичного живопису: .Лгго 1908 року знову про-
ходить У малюваннi iмпресiонiстичних i жанрових
робiт. Зi зверненням до Сезанну"18. У каталозi
виставки "Ланка" ми не знаходимо .жаврових"
картин. На сторшках каталогу, що перешчус
назви робiт Володимира Бурлюка, зустрзчаемо
наступнi назви: "Пава", .Лндики", "Коза", "Вiл у
степу", "Хмари над степ ом" тощо. Твори Давида'
Бурлюка теж мають назви, що вiдображають
працю з натури: "Сад", .Квпник", "Дорога",
.Конг", ,,дика качка" та iншi 19.Своткримськi та
таврiйськi пейзажi й живописнi студй моделей
виставила у .Ланш" Людмила Бурлюк-
Кузнецова. На жаль, ми не маемо уявлення про
колористику виставлених у .Ланш" картин. Але
рецензп постiйно наголошували на "син€": "синi
жахи", .вщра розведеног синьки" та "безладнi
синi мазки". Безумовно, знайомство з Сезанном,
прийняття естетичних настанов його творчостi
вiдбилися в прагненнi молодих митшв групи
.Вшок-Стефанос" випробувати можливосп си-
нього кольору В свотй палiтрi та виявити нов!
спiввiдношення об' смтв та мас. Вони детронували
для себе чистий синiй пiгмент та, вивчаючи у
спосiб розмпцення кольору у формi i просторi,
запропонували власнi дослiди ки!вськiй публiцi,
яка !х не сприйняла.

у березнi 1909 року в Санкт-Петербурзi
вiдкрилася наступна експозицiя групи .Вшок-
Стефанос" пiд однойменною назвою. В петер-
бурзькiй експозицй так само, як i в киiвськiй
акцй, центральними стають роботи Володимира
Бурлюка. Частина критикiв, доброзичливо
настроенот до виставки i живописних експери-
менпв молодих авангардистiв, винесла однак
досить суворий вирок роботам В. Бурлюка:
"Скрайнiй лiвий тут - Володимир Бурлюк. Це
не декаденщина, ант символiзм, ан! iмпресiонiзм,
це уже щось потоЙбiчие.По тойбiк будь-якоi
реалiстично! технiки, здорового г лузду,
елементарнот тональностi. Це свiдомо i спокiйно
знiвечене полотно. Це не живопис, а брутальний
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Володимир Ьур.нок. Виставка "Звено".

розмальовок ... У Володимира Бурлюка задля ycix йог о
розмальованих полотен - рецепт той самий. BiH
розкреслюе свою картину вiд краю до краю трапецiями,
ромбами, прямокутниками. Роэкреслюс на товщину
"глухого" мазка. Створюеться частина пгантсько] чи то
сiтки, чи то картини. Юний художник у курточцi, що за
натхненням розташовуе в центрi цього павутиння коня,
корову, людину, птаха"20. единим, хто шдтримав В. Бур-
люка, був Олександр Бенуа, який писав: .Втдносно робiт
молодшого Бурлюка, що викликали численнi дискусй, я
нагадаю прислiв'я: "Не любо, не слухай", Скажу, мiж
iншим, що як би не виг лядали диватства юного митця, як
би вiдверто не було вiдчутно в них бажання звернути на
себе увагу, це все-таки твори талановитог та непересiчно!
людини'<г.

Наведенi нами оцiнки сучасникiв стосуються творгв,
що не дiйшлидо нашого часу. В :ЮiрцiВ.Дудакова i М. Кашуро
знаходимо виконаш у цiй так званiй .л еометричшй" манер!
.Пейзаж" та тыр "В саду" iз зiбрання Г. Kocтaкi (обидва
датоваш 1912 роком). Автору статтi вдалося знайти архтвш
фотокартки з виставки .Вгнок", що ранiше не
публiкувалися. CiM вiдбиткiв були зробленi вiдомим
фотографом Карлом Булла у спнах експозицiйноi зали
виставки для популярного та респектабельного
петербурзького журналу "Огонек". Частково цi картки з
роботами А. Лентулова, Д. Бурлюка та В. Бурлюка були
надрукованi в 14 номер! журналу за 1909 ргк. цi та iншi
негативи довгий час зберiгалися уприватному зiбраннi
роляня Булла. На початку 19ЗQ-х роюн колекцiю
фотографа було передано до арцву юнофогодокуменпв у
м. Ленiнградi, де вони зберiгаються досi. Фотовiдбитки в
архты не мали повнот анотацп i були зафiксованi пiд
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загальною назвою: .Виставка .Втнок". Спб, 1909". Аналiз знайдених вiдбиткiв показав,
що картини були сфотографован: на спнах експоэишйно] зали, i на деяких знiмках
поруч iз рамами можна роз гледiти номер и картин, що вiдповiдають каталогу виставки
"BiHOK"22.Звiрка цiеl вiдповiдностi дозволила зробити повну анотацiю сфотографованих
композишй. Твори з номерами ,,66", ,,70", ,,74" належать Аристарху Лентулову-б:
картина без номера, зазначена у каталозi архтву пiд назвою .Чолоычий портрет", була
надрукована в журналi "Огонек" як робота Давида Бурлюка-е.

Три останш негативи в каталозi архтву були зазначенi як роботи Бурлюка без
уточнень iнiцiалiв, немерш i назв. На двох з них прикрiпленi номери ,,1" i ,,3", що за
каталогом виставки вiдповiдають картинам В. Бурлюка "Рай" (фото 3) i "Портрет"
(фото 4).

Перша робота - "Рай" - також друкувалася в журналi "Огонек"25. На цьому
полотнi, що мае символiко-узагальнений харектер, бачимо двi оголент постатi: чоловiчу,
з розвиненими м' язами, та жiночу, навколiшки перед козою. Над жiнкою та твари ною
нависають розквiтлi гiлки дерев. Сюжет наче символгзуе гармонiйне спiвiснування
людини, тварини, природи - iдеального буття - раю. Асиметричне розташування
чолоычо! постатi, частково эргзано] лiвим краем, створю е простiр у картинi. Свiтле та
ргвне тло помережане рiвномiрними ще свiтлiшими мазками з дрiбним темним акцен-
тованим центром. Постатi людей та тварин розкресленi за невеликими площинними
фрагментами, по центру яких проходить широкий свiтлий мазок iз затемненням
посерединт.

Друга робота - "Портрет" - е зображенням двох чоловiчих постатей та гiлки
дерева в квггах над ними. За композвшею цей подвiйний портрет нагадус академiчну
постановку. Тут не важко помiтити, що для митця важлива натурна подiбнiсть, i це
виявляеться в точному зображеннi деталей садовот лави, характер! облич, малюнку
квгпв. Обличчя зображених мають портретну подiбнiсть, очевидно, Володимир
намалював двох братiв - Давида (сидить) i Миколая (стопь). Засоби художнього
вираження, якi викорисговус В. Бурлюк, тут дещо змiнюються. Тло картинирiвномiрно
вкрите свгг лими прямокутними мазками i роздiлене на фрагменти широкою лiнiею,
яка мае свп лий контур. Цей контур також оповивае гiлки та садову лаву, що дозволяс
предметам органiчно увiйти в сутшсть картини.

Трет я робота (фото 5) не мае номера поруч iз рамою, тому 11важко iдентифiкувати
за каталогом. У перелiку робiт В. Бурлюка е двi назви, що наближаються за сюжетом:
"Собака" (NQ9 за каталогом) та "Хорти" (NQ 17 за каталогом). На цiй фотокартцi
зображенi двi собаки з породи .хорпв". Проте сьогоднi можна висловити припущення,
що саме ця композицiя була занесена до каталогу пiд назвою "Хорти". З ycix знайдених
вiдбиткiв це полотно дуже схоже на етюд з натури, який, поза сумнiвом, був виконаний
влiтку у Чернянцi.

В описаних у статтi творах В. Бурлюк використав лiтнi мотиви, серед яких вони
залишилися найбiльш натур ними у сюжетi з собаками, дещо трансформованими - у
.Портреп" та символiко-узагальненими - у панно "РаЙ".

Рiзноманiтнiсть, властива художнiм творам В. Бурлюка, свiдчить про напруженi
пошуки митцем власного стилю. Вгн прямував до геометризму, що сформувався та
видтлився у мистецтвi в самоспйний напрям у 1920-Ti роки. Розвиток цих тенденцiй у
творчостi В. Бурлюка можна побачити в лiтографiях, малюнках 1910-1913 рокзв, але
скiнчити цей шлях йому не вдалося.
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