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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасну пострадянську культуру не можна назвати 
секулярною. Вона є постсекулярною, і те, що в секулярній культурі видавалося 
опозиціями, у постсекулярній потребує додаткового дослідження. Класичний 
приклад опозиції в секулярній культурі: протиставлення мистецького авангарду 
(як прояву модернізму, агресивної інноваційності, що відкидає традиційні цін-
ності) та традиційної релігії, духовності та теології (як маргінесу, рудименту 
з минулого). Однак за сучасних, постсекулярних, умов, коли інтерес до релігії 
зростає, а дослідження сутності художнього авангарду стають все більш нюан-
сованими, до точок перетину авангарду та традиційної духовності доцільно по-
ставитися більш уважно.  

Особливо плідним це завдання видається з огляду на те, що в дорадянській 
і радянській культурі ХХ ст. мистецький авангард і традиційна духовність, но-
сієм якої була здебільшого православна церква, перебували у складних, навіть 
конфліктних, стосунках. Докладний розгляд того, як змінювався теологічний 
вимір мистецтва авангарду у 1920–1960-х на прикладі художнього та літерату-
рного мистецтва ленінградської школи, допоможе визначити як мистецький, 
так і теологічний градус культури ХХ ст. 

Метафізична спрямованість ленінградського художнього авангарду 
у 1920-ті, передусім в особі Казимира Малевича (1879–1935), — ознака, яка від 
початку відділяла його від московського, конструктивістського варіанту 
(В. Татлін, О. Родченко та ін.). Дослідження низки авторів творчості Малевича 
привели до розуміння, що автор «Чорного квадрата» у ленінградському Держа-
вному інституті художньої культури осмислював своє знамените творіння у пе-
вному зв’язку не просто з метафізикою, а з християнською теологією, називаю-
чи його «живим Царственним Немовлям», «воскреслим Христом», «іконою су-
часності». Теологічний інтерес був характерним і для літературного руху Ле-
нінграда, який був тісно пов’язаний з художнім. Особливо це стосується поети-
чного об’єднання ОБЕРІУ («Об’єднання реального мистецтва»), частина членів 
якого входили у філософський гурток чинарів (від «чин» — духовний ранг) — 
співдружність молодих поетів та філософів у Ленінграді у другій половині 
1920-х — першій половині 1930-х, члени якої особливо цікавились питаннями 
теології, буття, пізнання тощо. Передусім це стосується Даниїла Хармса (1905–
1942), Олександра Введенського (1904–1941) та Якова Друскіна (1901–1980). 
Показово, що саме Хармсу Малевич 1927 р. передав свою брошуру «Бога не 
скинуто» із заповітним дарчим написом: «Ідіть і зупиняйте прогрес». Після 
смерті Хармса православний художник Володимир Стерлігов (1904–1973), 
учень Малевича в ДІНХУК та друг чинарів-оберіутів, чи не єдиний продовжу-
вав підпільно розвивати та викладати теоретичні ідеї авангарду у візуальному 
мистецтві Ленінграда 1960-х, поєднавши їх з християнською традицією. 

До 1990-х християнсько-теологічні аспекти мистецтва авангарду практич-
но не вивчалися. Філософсько-теологічний горизонт теорії Малевича у 1990–
2000-х певною мірою був проаналізований у працях Дж. Боулта, Дж. Ґолдінга, 
І. Карасик, Є. Ковтуна, В. Кріґер, О. Курбановського, Т. Левіної, Ж.-К. Маркаде, 
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О. Шатських, А. Яхніна та ін. Що стосується теологічного виміру чинарів-
оберіутів, слід передусім згадати праці Ж.-Ф. Жаккара та К. Андрєєвої, а також 
О. Герасимової, Л. Кациса, О. Кушнера, О. Машевського, Ф. Кувшинова та ін. 
Ґрунтовного аналізу філософсько-теологічних підвалин мистецької теорії Стер-
лігова на сьогодні немає, хоча статті Є. Ковтуна, І. Карасик, Л. Мочалова, 
С. Спіциної, І. Стерлігової торкалися цієї проблематики; творчість та мистецька 
теорія Стерлігова лише починає входити у критичне мистецтвознавче поле. Але 
при цьому вже очевидно, що співвідношення авангарду й теології у ленінград-
ській школі не було однозначним: Малевич, який заявляв, що «Бога не скину-
то», й потерпав від прибічників предметно-орієнтованого мистецтва, відверто 
виступав і проти традиційної релігії, християнства і церкви. Стерлігов, з одного 
боку, називав Малевича «Учителем», а з іншого, був воцерковленим христия-
нином і говорив про можливість «сучасного канону християнського мистецт-
ва». Довкола цієї проблеми постає напружене дискусійне поле: наприклад, суп-
рематизм Малевича одні дослідники розглядають як модерний розвиток теоло-
гії православної ікони та містики у ХХ ст. (Т. Левіна, Е. Спайра, О. Курбанов-
ський), а інші (А. Безансон, М. Цвєтаєва, А. Яхнін,) називають його гностич-
ним, богоборницьким або навіть сатанинським.  

Отже, складна і дражлива проблема зв’язку теорії ленінградського аванга-
рду й теології на сьогодні залишається недостатньо дослідженою. Вона потре-
бує глибокого інтердисциплінарного аналізу, що й стало предметом пропоно-
ваного дослідження та визначило його актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження виконане відповідно до плану наукових досліджень кафедри 
культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

Мета дослідження: проаналізувати зв’язки мистецтва авангарду і тради-
ційної православної теології у ленінградській мистецькій школі 1920–1960-х.  

Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 
– виділити теологічні позиції мистецьких теорій К. Малевича, чинарів-

оберіутів та В. Стерлігова;  
– дослідити формальний та філософсько-теологічний виміри теорії додат-

кового елемента та концепції супрематизму К. Малевича; 
– проаналізувати проблему формальної та концептуальної спорідненості 

між іконою та супрематизмом; дослідити особливості супрематичної теорії Ма-
левича в контексті православної теології; 

– визначити філософсько-теологічні підвалини творчості чинарів-оберіутів 
у зв’язку з ідеями Малевича, з одного боку, та ідеями православної теології, 
з іншого; 

– ввести в українське мистецтвознавство й культурологію творчість Воло-
димира Стерлігова — представника ленінградської школи; 

– визначити спадкоємність чашо-купольної теорії та практики В. Стерлі-
гова відносно ідей К. Малевича та чинарів-оберіутів, з одного боку, та окресли-
ти трансформації його творчості у зв’язку із зануренням художника у правосла-
вну традицію, з іншого; 
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– дослідити стосунки ленінградської школи мистецького авангарду з тра-
дицією — духовною та мистецькою; порівняти ставлення до традиції в мистец-
тві К. Малевича та В. Стерлігова.  

Об’єктом дослідження є мистецька теорія та практика ленінградської 
школи авангарду 1920–1930-х (К. Малевич, чинарі-оберіути) та авангарду 
у формі андеграунду 1960-х (В. Стерлігов). 

Предмет дослідження — філософсько-теологічні аспекти мистецької 
теорії та практики ленінградської школи авангарду 1920–1930-х (К. Малевич, 
чинарі-оберіути) та авангарду у формі андеграунду 1960-х (В. Стерлігов) у їх 
стосунку до православної теології.  

Методи дослідження. Враховуючи інтердисциплінарність роботи, пред-
мет якої лежить на перетині мистецтвознавства, літературознавства, культуро-
логії, філософії та теології, у дослідженні використана розроблена автором 
методологія. Вона поєднує елементи біографічного методу щодо творчості 
К. Малевича, чинарів-оберіутів та В. Стерлігова, методу історичної рекон-
струкції філософських і теологічних ідей зазначених митців та іконологічного 
методу — для аналізу символічної мови сюжетів художніх творів, особливо 
В. Стерлігова. Головним же є компаративний аналіз філософсько-богословсь-
ких поглядів К. Малевича, чинарів-оберіутів та В. Стерлігова, з одного боку, 
та певних аспектів православної теології — з іншого.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що мистецьку теорію 
та практику ленінградського художнього авангарду 1920–1930-х (К. Малевич, 
чинарі-оберіути) та авангарду у формі андеграунду 1960-х (В. Стерлігов) впер-
ше проаналізовано як цілісність з урахуванням теологічного горизонту.  

Наукова новизна дисертації зумовлюється тим, що вперше: 
– проведено аналіз супрематичної теорії К. Малевича у виваженій теоло-

гічній перспективі православної традиції, передусім з огляду на теологію Во-
плочення та іконологію як богослов’я ікони;  

– проаналізовано філософсько-теологічні погляди чинарів-оберіутів як 
проміжну ланку між супрематизмом К. Малевича у 1920-х та православно-хри-
стиянським наверненням ленінградського авангарду у 1960-х в особі учня 
Малевича В. Стерлігова; 

– введено в український мистецтвознавчий обіг теоретичні тексти, художні 
та літературні твори Стерлігова, передусім періоду його чашо-купольного мис-
тецтва 1960-х –– початку 1970-х; 

– детально досліджено образи та поняттєвий апарат чашо-купольного мис-
тецтва та теорії В. Стерлігова у зв’язку як із його попередниками-авангардис-
тами (К. Малевичем та чинарями-оберіутами), так і з православною традицією, 
з якою асоціював себе художник; для цього використано значну теоретичну 
й емпіричну історико-мистецтвознавчу, а також теологічну базу; 

– висвітлено тему осмислення традиції та новаторства у ленінградській 
школі через співставлення поглядів на традицію К. Малевича та В. Стерлігова.  

Практичне значення отриманих результатів. Інтердисциплінарний ха-
рактер дослідження дозволив по-новому поставити проблему впливу релігійної 
культури на художню творчість ХХ ст. та навпаки. Аналіз теорій та візуального 
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мистецтва леніградської школи з теологічної перспективи заповнює прогалини 
у вивченні авангарду як такого. Результати, отримані в дисертації, можуть 
значно вплинути на переосмислення джерел авангарду та на інноваційне ви-
кладання історії та теорії мистецтва ХХ ст., візуальної культури, культурології, 
історії релігійної думки, фундаментального богослов’я у вищих навчальних 
закладах, а також при підготовці навчальних посібників і монографій з цих 
дисциплін.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації були 
оприлюднені у формі виступів та обговорення на міжнародних науково-прак-
тичних конференціях Успенські читання «Свідчення в християнській традиції 
та в сучасній культурі» (Київ, 2012) та «Художник и музей: пути взаимо-
действия» (Одеса, 2013), виступів на наукових конференціях «Дні науки 
НаУКМА» (Київ, 2011, 2012, 2013), а також шляхом обговорення на засіданнях 
кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська Ака-
демія».  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи викла-
дено в 11 публікаціях, з яких 7 — у фахових наукових виданнях, затверджених 
МОН України, 1 — зарубіжна публікація в рецензованому електронному часо-
пису (Росія). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
18 підрозділів. Загальний обсяг роботи становить 208 стор., з них основного 
тексту — 179 стор. Список використаної літератури налічує 220 позицій. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

  
У вступі висвітлено актуальність дослідження, його новизну та мето-

дологічну базу, вказано його об’єкт, предмет, мету та підпорядковані їй зав-
дання. Визначені теоретичні засади дисертації, її теоретичне та прикладне 
значення, форми апробації одержаних результатів та структура роботи. 

У першому розділі «Художня теорія К. Малевича у теологічній пер-
спективі», який складається з п’яти підрозділів, проаналізовано формальний 
та філософський виміри теорії та історії «нового мистецтва», які К. Малевич 
розвивав у 1920-х. Тут майже не йдеться про біографію Малевича та огляд його 
творчості в різні періоди, оскільки ця тема вичерпно розроблена в літературі 
й не потребує уточнення. Натомість, вперше велику увагу приділено деталь-
ному співставленню теологічних аспектів супрематизму та теології право-
славної ікони в полеміці з літературою, яка існує з цієї теми: розглянуті питан-
ня православної христології, антропології, космології, іконології, апофати-
ки/катафатики, ісихазму у стосунку до концепції «світу як безпредметності» 
Малевича.  

У підрозділі 1.1 «Теорія додаткового елемента і “нове мистецтво” за Ма-
левичем» здійснено загальний огляд найголовнішої теорії художника, яку він 
розвивав на початку 1920-х у Державному інституті художньої культури 
(ДІНХУК) і за допомогою якої намагався визначити об’єктивний критерій для 
аналізу сучасних йому (та визначених ним) живописних систем. Цей критерій 
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Малевич знайшов в алгоритмі, який, на його думку, лежав в основі відношень 
між формальними елементами в кожному творі «нового мистецтва» (відмінного 
від «образотворчого»). Цей алгоритм художник назвав «додатковим елемен-
том». Кожна «система» нового мистецтва, за Малевичем, мала свій додатковий 
елемент; останнім та остаточним в еволюції цих елементів був додатковий 
елемент його власної системи супрематизму — «супрематична пряма».  

У підрозділі 1.2 «Онтологія “світу як безпредметності” і проблема Бога» 
визначено, що теорія супрематизму мала не лише формальний, але в першу 
чергу філософський зміст. Згідно з трактатом «Світ як безпредметність, або 
вічний спокій», онтологія цієї теорії протиставляла істинну безпредметність 
оманливій реальності «предмета» (ідеї, життєвому факту, речі, будь-якому 
позитивному сенсу). У той час як безпредметність завжди та сама, предмети, 
за Малевичем, нескінченно змінюють один одного. Безпредметність абсолютна, 
предмети — відносні; між ними — абсолютна прірва. Завдання ж художника-
супрематиста — не писати «предмет», а досягати об’єктивно-негативної ре-
презентації безпредметності, покладаючись на додатковий елемент супрема-
тичної прямої.  

Завдяки аналізу роботи «Бога не скинуто. Мистецтво. Церква. Фабрика» 
та інших текстів Малевича увагу зосереджено на теологічній стороні супре-
матизму. Супрематизм як поняття передбачав дві можливі інтерпретації: 
(1) супрематизм — «вічна дія» анархічної боротьби з будь-яким встановленим 
«предметним» богом» язичницького, християнського чи навіть комуністичного 
характеру (революційна «атеологія» Малевича); (2) супрематизм — буття 
справжнього єдиного досконалого «бога» безпредметності і «вічного спо-
кою» — вищого за будь-яку боротьбу і цілком байдужого до предметного світу; 
визнання цього бога означало проходження через супрематичний «нуль форм», 
виражений геометричною абстракцією. 

Підрозділ 1.3 «Релігійні вподобання Малевича. Захоплення православною 
іконою» розкриває стосунки К. Малевича з католицизмом як з біографічної 
перспективи, так і виходячи з його текстів. Частково розглянуто також 
і ставлення художника до юдаїзму у зв’язку з супрематизмом. Ставлення 
до православної традиції розкрито через православну ікону, якою захоплю-
валися багато митців авангарду початку ХХ ст. Продемонстровано існування 
кореляцій між православною іконографією та мистецтвом Малевича: це фор-
мат, композиція, колір його робіт, спосіб їх виготовлення тощо.  

Однак у розділі 1.4 «Концепція метафізичного реалізму. Проблема генеа-
логічної спорідненості між іконою та супрематизмом» доведено, що теорія 
супрематизму та теологія ікони на концептуальному рівні докорінно 
відрізняються, хоча Малевич і назвав «Чорний квадрат» оголеною іконою свого 
часу. Вперше в мистецтвознавстві відслідковано та проаналізовано сім хибних 
(з перспективи класичної теології) засновків щодо розуміння іконічності, від 
яких відштовхуються сучасні науковці (мистецтвознавці та філософи), які 
дедалі частіше у своїх дослідженнях генеалогічно пов’язують ікону та супре-
матизм (їхні міркування щодо ікони та супрематизму узагальнені як «концепція 
метафізичного реалізму»): це уявлення про ікону як зображення метафізичного 
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Божества (1); про виняткову катафатичність/апофатичність ікони (2); про ікону 
як єдиносущний образ щодо зображуваного (3); про те, що мімезис в іконі існує 
винятково задля емоцій (4); про антиміметичний розрив в історії ікони (між 
VIII–IX та XIV ст.) (5); про «нелюдський» досвід в ісихастській іконі (6); про 
розчинення в Абсолюті як мету ікони (7). Ці засновки, котрі більше свідчать 
про те, як бачив ікону метафізичний авангард початку ХХ ст., ніж про власне 
теологію ікони, призводять до хибних висновків, коли теорія супрематизму 
уявляється логічним продовженням розвитку іконопису в ХХ ст.  

Проведений аналіз окремих теологічних аспектів Малевичевої теорії на 
основі його власних текстів (підрозділ 1.5 «Особливості супрематичної теорії 
з перспективи православної традиції») лише підтверджує попередні мірку-
вання. У перспективі традиційної теології теорія Малевича видається антиіко-
нічною: на відміну від теології ікони, у своїй «теології» художник «сповідував» 
безобразний абсолют, який, тим не менш, зображав у безпредметних гео-
метричних формах — його «іконах»; нестворена людина, тотожна цьому 
абсолютові, як і нестворений світ, мали розчинитися (або розпилитися) в ньому, 
що цілком суперечить християнській антропології; ні супрематичний бог, 
ні людина, ані світ не були для Малевича окремими реальностями, але 
абсолютною тотальністю; їхнє суверенне спілкування, отже, видавалося немож-
ливим, і було засвідчене абстракцією; зрештою, в системі міркувань Малевича 
було неможливе Воплочення (союз Бога і людини) — засадничий пункт тео-
логії ікони: людський «предмет» і божественна «безпредметність» були ради-
кально протиставлені одне одному. Це відчувається навіть у фігуративних 
роботах Малевича кінця 1920-х — початку 1930-х, де предметність постає як 
така, що пройшла через «нуль» безпредметності.  

У другому розділі «Творчість чинарів-оберіутів у філософсько-теоло-
гічній перспективі», який складається з чотирьох підрозділів, — розглянуто 
підвалини творчості «чинарів-оберіутів» у зв’язку з ідеями Малевича та право-
славною традицією. Другий розділ за структурою подібний до першого, однак 
за обсягом він найкоротший із трьох, оскільки стосується філософських і бого-
словських аспектів переважно літературної, а не художньої творчості та теорії, 
тоді як головна сфера авторських інтересів — мистецтвознавство. 

У підрозділі 2.1 «Чинарі-оберіути у контексті ленінградського авангарду. 
Поетика текучості і поетика розриву» подано загальний огляд місця чинарів-
оберіутів (зокрема, Д. Хармса, О. Введенського, Я. Друскіна) у мистецькому 
(художньому й літературному) середовищі того часу та їх зв’язку з 
ДІНХУК. Показано, що «поетика текучості» (творчість Хармса до 1930-х) бага-
то в чому була літературним відповідником супрематизму Малевича, оскільки 
так само прагнула до безпосереднього злиття з абсолютом. Особливу увагу 
приділено зміні, яка відбулася з філософією чинарів у зародженні «поетики 
розриву» (проза 1930-х): замість супрематичного єдиного всесвіту, що скасовує 
«предмет», Я. Друскін та Д. Хармс почали говорити про існування через 
розрізнення, коли єдність та замкненість супрематичної тотальності перетво-
рювалася на «рівновагу з невеликою похибкою» (Друскін). Концепти: «це», 
«те» і «перешкода» між ними — у Друскіна–Хармса свідчили про реальність 
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«світу» й «антисвіту», перехід між якими відбувався через супрематичний 
«нуль». Нульовий перехід у чинарів, однак, — не зовсім те саме, що «ону-
лення» в супрематизмі, оскільки він не передбачав скасування, але преобра-
ження предметного світу. 

У підрозділі 2.2 «“Зірка безглуздя” як кредо чинарів. Теологічні імплікації 
«рівноваги з невеликою похибкою» у Я. Друскіна та Д. Хармса» на основі 
теоретичних текстів продемонстровано, як, покладаючись на «логіку алогізму», 
«зірку безглуздя» (О. Введенський), чинарі асоціюювали «нульовий» перехід 
з подією Воплочення Логоса, перетинаючись таким чином із християнською 
теологією.  

У підрозділі 2.3 «Криза в авангарді 1930-х рр. “Вихід” із супрематизму 
у цис- і трансфінітній логіці Д. Хармса» моторошні мотиви вічного, але 
мертвого потойбіччя прози Хармса й поезії Введенського у 1930-х пов’язані 
не лише з історичною ситуацією 1930-х, а й з розчаруванням від нездійснен-
ності утопічних теорій авангарду 1920-х. Однак ми загалом погоджуємось 
із К. Андрєєвою, яка вказує, що філософія «чинарів» все ж дала позитивний 
імпульс, який згодом був використаний і трансформований В. Стерліговим: 
вона запропонувала можливість коливання між режимами «цис-» і «транс-
фінітної» «логік» (Хармс), тобто кінечним і нескінченно множинним світами 
(описаними Хармсом через криву та коло) і стала, зрештою, виходом із без-
предметного, статичного, абсолютного «квадратного» супрематизму.  

У підрозділі 2.4 «Теологія чинарів-оберіутів у зв’язку з православ’ям» після 
короткого біографічного аналізу релігійності Хармса ідеї чинарів-оберіутів роз-
глянуто крізь призму православної теології. Через «виправдання» фізичного 
світу (який Малевич вважав фіктивним), прагнення до його преображеного 
сприйняття та звернення до ідеї Воплочення ці ідеї можна, услід за С. Прат, 
у певному сенсі назвати іконічними. Юродство чинарів і прагнення до обо-
ження теж певною мірою наближають їх до православної традиції. Однак орієн-
тація на принципове «безглуздя», розвинута Я. Друскіним антропологія «люди-
ни винної», моторошна зачарованість гріховністю навколишнього світу та са-
мих себе все ж не дозволяють тісно пов’язувати ідеї чинарів-оберіутів з теоло-
гією православного християнства. 

Третій розділ «Творчість В. Стерлігова у теологічній перспективі», що 
складається з 9 підрозіділів, є найголовнішою частиною пропонованого дослід-
ження. У ньому в українське мистецтвознавство вперше введено творчість 
ленінградського художника В. Стерлігова – послідовника ідей авангарду К. Ма-
левича, який став відомим переважно завдяки художній практиці 1960-х — 
початку 1970-х. На відміну від першого та другого розділів, тут докладніше 
розглянуто біографічний матеріал, проаналізовано ключові роботи та детально 
викладено головні художні та філософсько-богословські ідеї митця. Детально 
проаналізовано вплив Малевича та чинарів-оберіутів на творче становлення 
Стерлігова. Співвідношення ж ідей Стерлігова з православною теологією 
окреслено не лише з огляду на ікону, але й на різні аспекти православної 
традиції.  
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У підрозділі 3.1 «В. Стерлігов: спадкоємність культури авангарду та 
православ’я» показано, як, навчаючись у ДІНХУК у відділі живописної куль-
тури Малевича, художник мав змогу ввійти до кола ленінградського авангарду; 
згадані ключові його представники, з якими він спілкувався до і після закриття 
ДІНХУК, у 1920–1940-х. Це художники М. Матюшин, Б. Ендер, Л. Юдін, 
В. Єрмолаєва, А. Лепорська, М. Суєтін, сім’я Трауготів, сім’я Басманових, 
П. Філонов, поети Д. Хармс, О. Введенський, М. Заболоцький, філософ 
Я. Друскін та ін. З іншого боку, в цей же час — особливо під впливом досвіду 
ув’язнення в таборі під Карагандою у 1930-х — відбувалося навернення худож-
ника до традиційного православ’я; у 1950-х його все більше цікавили єван-
гельські теми.  

У підрозділі 3.2 «Творчість Стерлігова до 1960 р.: між супрематизмом 
і Євангелієм» зазначаються особливості періоду творчості художника, який 
пройшов під знаком наслідування супрематичної практики: проаналізовано 
картини Стерлігова, а також літературні тексти, що перегукувалися з текстами 
Хармса та Введенського, з якими художник товаришував. Однак означено 
також і відмінності між творчістю Стерлігова та Малевича й оберіутів. Більш 
детально розглянуті декілька літературних та художніх творів Стерлігова 1940–
1950-х. У співставленні текстів та картин стає очевидно, що Стерлігов у цей 
період все більше надихався християнською вірою.  

Підрозділ 3.3 «Відкриття додаткового елемента прямо-кривої у 1960 р. 
Теологія ікони у “чашо-купольному” мистецтві» присвячений відкриттю 
та теорії чашо-купольного мистецтва. 1960 року Стерлігов у «видінні» нескін-
ченних чаш у хмарах під час роботи над пейзажем на Фінській затоці відкрив 
власний «додатковий елемент» — чашу-купол і прямо-криву, що стали ос-
новою його чашо-купольного мистецтва. Показано, що Стерлігов із захоплен-
ням ставився до теорії додаткового елемента Малевича, і «прямо-криву» 
у власному чашо-купольному мистецтві бачив як розвиток Малевичевих ідей 
про закономірності розвитку мистецтва у ХХ ст. У той же час Стерлігов у жи-
вописі (як його попередники чинарі-оберіути в літературі) намагався знайти 
вихід із прямолінійної супрематичної безпредметності: через вібрацію прямої, 
яка перетворювалася на прямо-криву та нескінченні сфери, він мислив буття 
через розрізнення і переходи між фізичним та метафізичним світами («світом» 
і «антисвітом»). Очевидно, що в основі теорії мистецтва Стерлігова значною 
мірою лежали формальні засоби та риторичні фігури як Малевича, так і Хармса 
та Друскіна. Продемонстровано, що, на відміну від Малевича, який прагнув 
сприймати додатковий елемент об’єктивно, як елемент системи, Стерлігов 
та його оточення осмислювали його у перспективі духовного досвіду.  

Уперше в мистецтвознавстві детально студіюється зв’язок ідей Стерлігова 
з православним богослов’ям — з огляду на заявлену художником конфесійну 
приналежність. Оригінальна концепція Стерлігова поставала у відповідь 
на зустріч з іконописом, і це було особливо показово у рік, проголошений 
ЮНЕСКО роком найвідомішого православного іконописця Андрія Рубльова. 
Показово, що «чашо-купольна» теорія Стерлігова була пов’язана з тогочасними 
розмірковуваннями М. Алпатова про «Трійцю» Рубльова.  



 

 
 

9

 

Важливо, що, на відміну від Малевича, Стерлігов прагнув чашо-купольним 
мистецтвом свідчити про іконічність. Додатковий елемент прямо-кривої мав 
на увазі не так оберіутське розрізнення на «фізичне» та «метафізичне», як на 
тварне і нетварне, небесне й земне, божественний і людський світи, між якими 
(по кривій) художник у геометричних побудовах уявляв цілком гармонійну 
злагоду, яка базувалася на Воплоченні Христа. Своєрідним символом Вопло-
чення у Стерлігова була крива: вона свідчила про взаємопроникнення (а не 
парадоксальне «безумне» співіснування, як у чинарів) божественного і люд-
ського.  

Так само цей зв’язок був відчутний і в літературному доробку Стерлігова 
в цей час. У підрозділі 3.4 «“Скінчилася чинарська мова”: оберіутство у хрис-
тиянських текстах Стерлігова» проаналізовано декілька притч та оповідань 
із циклу з такою назвою. Через посередництво алогічної чинарської манери 
письма вони, однак, з усією очевидністю свідчать не про анонімний «нуль 
сенсу», збудження у невагомості, натхненну безсенсовність авангарду початку 
століття, а про цілком євангельську радість союзу з Богом. 

У підрозділі 3.5 «“Брудна естетика” і тема духовного очищення» розгля-
дається значення терміну, яким Стерлігов називав відмову від духовно-підне-
сеного бачення людини та світу в сучасній йому культурі та мистецтві (як у 
західному, так і в деяких зразках нон-конформізму в СРСР). З іншого боку, тут 
аналізується і важливість для Стерлігова теми очищення: в його естетичній 
теорії мистецтво постає передусім результатом того, наскільки орієнтованим на 
вічне і духовно чистим є око митця. Йдеться також про прагнення Стерлігова 
внутрішньо наближатися до іконописної свідомості через аскетичну практику, 
самоумаління, боротьбу з погордою та молитву, що відрізняло Стерлігова від 
Малевича та наближало до ідеалу давньоруських іконописців. 

Підрозділ 3.6 «Концепція “простору, що похитнувся”: наукові обґрунту-
вання та простір віри Стерлігова» є ключовим у третьому розділі, оскільки 
саме у просторових побудовах та теоретичному їх осягненні Стерлігов роз-
кривав, як працює чашо-купольний «додатковий елемент». Тут виявлено зв’я-
зок теорії нескінченно-множинного чашого криволінійного простору Стерлі-
гова із «цис-» і «трансфінітною» логіками «світу» й «антисвіту» Хармса, 
«рівновагою з невеликою похибкою» Друскіна, науковими теоріями фракталь-
ної геометрії. Продемонстровано інтерес Стерлігова до моделі простору, що 
відсилала до стрічки Мебіуса, про що свідчать його безпредметні композиції. 
Тут розглянуто, як наукові теорії, з одного боку, та православна традиція, 
з іншого, вплинули на Стерлігову ідею «світу, що похитнувся». 

Ідею просторової «безвагомості» у розумінні Стерлігова порівняно з ідеєю 
безвагомості у Малевича. Якщо у Малевича «безвагомість» не передбачала 
людини і ніби постійно перебувала під загрозою того, що її «елементи» все-
таки наберуть ваги, для Стерлігова цей же термін був антропологічно орієн-
тований і означав свободу людини, яка живе вірою. Звичайно, таке окреслення 
просторової безваги Стерліговим було досить герметичним у тому сенсі, 
що воно передбачало передусім віру людини в божественні властивості 
простору, в який її запрошував Стерлігов.  
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Підрозділ 3.7 «Концепція кольору Стерлігова. Колір як духовне явище» 
присвячений розумінню Стерліговим кольору у криволінійному чашо-куполь-
ному просторі. Розглянуто зв’язок між міркуваннями про колір Стерлігова 
та М. Матюшина, який викладав у ДІНХУК у 1920-х та справив на Стерлігова 
значний вплив, хоча й не був його безпосереднім учителем. Проаналізовано 
«чотириколор» Стерлігова: прямий, додатковий і об’єднувальний кольори 
(за Матюшиним) та четвертий колір у «негативному сферичному трикутнику», 
що, за Стерліговим, з’являється у зв’язку з проникненням сфер (світів) один 
в одний. Продемонстровано, що художник пов’язував чистоту кольору з ду-
ховним очищенням, та окреслено відмінності між палітрами Стерлігова та Ма-
левича. На основі конкретних картин Стерлігова проаналізовано значення 
чорного і білого кольорів як в перспективі супрематизму Малевича, так і в 
іконічній перспективі. 

У підрозділі 3.8 «Апофатизм і національна специфічність у творчості 
Стерлігова» йдеться про можливі паралелі теорії Стерлігова з апофатичною 
теологією у православному потрактуванні. Особливо в цьому сенсі показовий 
авангардний заклик Стерлігова до боротьби з «укоріненими думками» (дум-
ками, що стають ідолами), обґрунтований ним у дусі святоотецької традиції. 
Показано, що головна відмінність між «негативною теологією» у Малевича 
та Стерлігова полягає в антропологічній спрямованості союзу з Богом у розу-
мінні останнього. Цей надраціональний союз має для людини сенс, а, отже, є 
раціональним, на відміну від принципового антираціоналіста-Малевича. У цьо-
му підрозділі йдеться також про роль національної ідентичності у чашо-
купольному мистецтві. Духовне коріння давньоруського мистецтва, як і свою 
національну приналежність, художник сприймав як явище, що в першу чергу 
вимагало серйозного, відповідального особисто-внутрішнього осмислення, а не 
надавало підстав для відчуття зверхності перед кимось або чимось. 

Підрозділ 3.9 «“Новий канон християнського мистецтва”. Проблема тра-
диції у творчості Стерлігова» є заключним. Він присвячений осмисленню 
відношення новаторства та традиції (художньої та духовної) в мистецтві 
ленінградскього авангарду. У 1960–1980-ті багато радянських художників-нон-
конформістів у той чи інший спосіб зверталися до релігії в пошуках виходу 
за межі художнього канону соцреалізму, філософської доктрини діалектичного 
матеріалізму та радянської буденності. Однак ніхто з них не прагнув пере-
тнутися з традиційною духовністю так очевидно, як Стерлігов. Крізь призму 
авангарду в підрозділі проаналізовано три визначення традиції, запропоновані 
американським істориком християнства Я. Пеліканом. Малевич розумів тра-
дицію у дусі Просвітництва — як знак: традиції минулого уявлялися лише 
знаковими (умовними) порівняно з універсальними, позачасовими, не вкорі-
неними в традиції істиною та цінностями Нового часу (у випадку Малевича — 
супрематизму). Стерлігов, натомість, розумів мистецьку традицію іконічно: 
в його розумінні традиція, як ікона, велить дивитися і на неї, і крізь неї — 
на живу реальність, яку зображає. Закономірно, отже, що якщо Малевич 
відкидав будь-яку традицію, то Стерлігов займався відновленням традиції як 
ікони у «новому каноні християнського мистецтва». Джерелами у цьому від-
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новленні для нього були «Єрусалим» власне ікони та «Афіни» художнього 
авангарду 1920-х; їх він з вдячністю шанував і до них дослухався, не зважаючи 
на те, що їх обох грубо заперечувала офіційна культура 1960-х. У підрозділі 
наведені конкретні приклади «вписування» Стерліговим супрематичних ком-
позицій 1920-х –– а особливо квадратів Малевича –– у християнську традицію 
у чашо-купольному мистецтві. Однак твори Стерлігова (в основному напів-
безпредметні композиції, пейзажі, натюрморти), хоча й прагнули до іконіч-
ності, все ж дуже відрізнялися від іконописного канону.  

Зокрема, у підпункті 3.9.1 «Питання лику» розкрито, як супрематична 
школа Малевича, яка в теологічному вимірі не передбачала особистісності, 
не завадила Стерлігову створити іконічні простір та колір, однак стала пере-
шкодою, коли художник спробував створити іконічний людський лик, якого так 
шукав. Однак, цей факт не слід розглядати як фіаско художника. Іконічні 
простір і колір можна охарактеризувати як передумови до іконічного зобра-
ження людини, яке Стерлігов залишив своїм учням.  

 
ВИСНОВКИ 

 
1. Виділено три позиції митців відносно проблеми зв’язку мистецтва 

авангарду і традиційної православної теології у ленінградській мистецькій 
школі:  

а) позиція супрематизму К. Малевича;  
б) позиція чинарів-оберіутів (Д. Хармса, меншою мірою — О. Введенсь-

кого та Я. Друскіна); 
в) позиція чашо-купольного мистецтва В. Стерлігова. 
2. Продемонстровано, що теорія додаткового елементу та концепція супре-

матизму Малевича мала теологічний вимір, оскільки була немислима без ідеї 
Бога. Більше того, вся теорія супрематичної безпредметності вибудовувалася 
навколо цієї ідеї, тому її можна вважати теоцентричною. Однак також вста-
новлено, що «теологія» Малевича розвивалася як опонування до традиційної 
християнської теології, і, зокрема, теології ікони. При розгляді творчості 
Малевича у перспективі православної традиції відслідковано певні паралелі між 
іконографією та супрематизмом на формальному рівні, але на концептуальному 
рівні доведено, що між мистецтвом супрематичної безпредметності та іконою 
існував радше негативний зв’язок.  

3. Виділено сім хибних з точки зору теології засновків того розуміння іко-
нічності, від якого відштовхуються сучасні автори «концепції метафізичного 
реалізму», яка бачить генеалогічну спадкоємність між теологією ікони та супре-
матизмом. Встановлено, що ключові аспекти Малевичевої теорії радикально 
суперечили християнській традиції. Зокрема, це — супрематична ідея безо-
бразності та безособистісності Бога, уявлення про нествореність людини і світу, 
протиставлення божественної «безпредметності» та людського «предмету», що 
унеможливлює християнську ідею Воплочення як досконалої злуки Бога 
і людини. 
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4. Визначено, що філософська позиція чинарів-оберіутів була проміжною 
ланкою між супрематизмом Малевича у 1920-х та чашо-купольним мистецтвом 
Стерлігова 1960-х і тяжіла до православної теології, хоча й не відповідала їй. 
З особливою увагою відзначено філософське уявлення чинарів про існування 
через розрізнення, що ознаменувало вихід ленінградського авангарду із без-
предметного, статичного, абсолютного «квадратного» супрематизму Малевича. 
Показано, що чинарі-оберіути бачили подолання розрізнення в «алогічній» 
події Воплочення Логоса у предметному світі, яка була неможлива в супре-
матизмі. Однак також висвітлено і значні розбіжності ідей чинарів з православ-
ною традицією.  

5. До українського мистецтвознавства введено творчість представника ле-
нінградської школи авангарду у формі андеграунду В. Стерлігова. За біогра-
фічним принципом розглянуто його навчання в ДІНХУК, релігійне навернення, 
мистецьку та літературну практику до 1960-х і теоретичні основи чашо-куполь-
ного мистецтва як продовження Малевичевої теорії додаткового елемента 
у 1960-х.  

6. Встановлено, що чашо-купольне мистецтво та теорія В. Стерлігова 
успадкували образи та поняттєвий апарат його попередників-авангардистів 
(Малевича та чинарів-оберіутів), однак були значно трансформувані через лінзу 
православної традиції, з якою асоціював себе художник. Так, від Малевича 
Стерлігов успадкував уявлення про значущість лінії та геометричної форми 
в побудові композиції, віру в істинність теорії додаткового елемента та бажання 
її розвивати, ідею про «безвагомість» як простір життя і простір живописного 
полотна; у чинарів-оберіутів він запозичив ідею про існування через розріз-
нення, про криволінійний «простір, що похитнувся», тощо. Однак геометрична 
прямо-крива його чашо-купольного мистецтва, як і традиційна православна 
ікона, була покликана свідчити про Воплочення і причетність людини 
до Божественного життя. Виявлено, що простір і колір у чашо-купольному 
мистецтві набували статусу духовних явищ та значною мірою були орієнтовані 
на традиційну християнську іконографію.  

7. Досліджено стосунки ленінградської школи мистецького авангарду 
(К. Малевич, чинарі-оберіути) та андегранду (В. Стерлігов) з іконічною тради-
цією у розумінні Я. Пелікана. Встановлено, що ленінградська школа пройшла 
шлях від заперечення іконічної традиції у Малевича (який бачив себе демі-
ургом, що творить світ із нічого) через складні стосунки з традицією у чинарів-
оберіутів — до відновлення розуміння важливості традиції у Стерлігова. Про-
демонстровано, що Стерлігов прагнув створити новий канон християнського 
мистецтва, який би використовував (конкретно втілював) досягнення авангарду 
1920–1930-х, але за змістом сягав би універсальних істин традиційного право-
славного християнства. Визначено проблемне поле цієї спроби: у чашо-куполь-
ному мистецтві так і не з’явився лик, якого не було і в супрематизмі через 
безособистісність теорії Малевича. Однак в цілому виснувано, що духовна 
«традиціоналізація авангарду» та «авангардизація традиції», до якої вдався 
Стерлігов у 1960-х — на початку 1970-х, була унікальним і надзвичайно плід-
ним явищем і в художньому, і в духовному сенсі. Втім, дана дисертація 
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не вичерпує проблематики зв’язку авангарду та теології, відкриваючи горизонт 
для подальших досліджень.  

 
ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
1. Лозова Л. Образ в іконі та в супрематизмі: спадкоємність чи запере-

чення? [Текст] / Л. Я. Лозова // Наукові записки НаУКМА : зб. наук. праць. — 
Т. 114 : Теорія та історія культури. — К. : Вид. дім «КМ Academia», 2011. — 
С. 78–83. 

2. Лозовая Л. Богословские аспекты русского авангарда: Казимир Малевич 
и Владимир Стерлигов [Текст] / Л. Лозовая // Вісник Харківського національно-
го університету імені В. Н. Каразіна. — К. ; Х. : Дух і літера, 2011. — № 950 : 
сер. : Теорія культури і філософія науки : зб. наук. праць. — Спецвип. № 2 : 
Койнонія : філософія Іншого та богослов’я спілкування. — С. 313–343.  

3. Лозова Л. Від відкидання до відновлення: іконічна традиція у творчості 
К. Малевича та В. Стерлігова [Текст] / Л. Я. Лозова // Київське музикознавство : 
зб. наук. праць. — К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського ; КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 
2012. — № 42. — С. 79–91.  

4. Лозова Л. Християнізація авангарду: шлях Володимира Стерлігова 
[Текст] / Л. Я. Лозова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мис-
тецтв : зб. наук. праць. — Х. : ХДАДМ, 2012. — № 2 : Мистецтвознавство. — 
С. 99–107.  

5. Лозова Л. Чашо-купольне мистецтво Володимира Стерлігова [Текст] 
/ Л. Я. Лозова // Культура і Сучасність : альманах / Національна академія керів-
них кадрів культури і мистецтв. — К. : Міленіум, 2012. — № 2. — С. 228–234.  

6. Лозова Л. До питання «метафізичного реалізму» К. Малевича у зв’язку 
з православною іконою [Текст] / Л. Я. Лозова // Маґістеріум : зб. наук. праць. — 
К. : Вид. дім «КМ Academia», 2013. — Вип. 52 : Культурологія. –– С. 64–71.  

7. Лозова Л. Художня теорія Стерлігова на тлі філософських ідей «чинарів-
оберіутів» [Текст] / Л. Я. Лозова // Наукові записки НаУКМА : зб. наук. праць. 
— К. : Вид. дім «КМ Academia», 2013. — Т. 140 : Теорія та історія культури. — 
С. 98–103.  

8. Лозовая Л. Пространство Владимира Стерлигова : от супрематизма к 
чаше-куполу [Електронне видання] / Л. Я. Лозовая // Артикульт : Науч. реценз. 
электрон. изд. ф-та Истории искусства РГГУ. — 2013. — № 10. — Режим 
доступу: http://articult.rsuh.ru/binary/ 2629739_41.1382915425.95934.pdf.  

9. Лозова Л. Малевич: Православ’я та авангард [Електронне видання] 
/ Лідія Лозова // Інтернет-журнал «Коридор». — 2012. — 4 груд. — Режим 
доступу: http://korydor.in.ua/texts/1260-malevych-pravoslavja-ta-avangard.  

10. Лозовая Л. «Оправдание небом»: художественное свидетельство 
в искусстве Владимира Стерлигова [Текст] / Лидия Лозовая // Свидетельство : 
традиции, формы, имена / сост. К. Б. Сигов. — К. : Дух і літера, 2013. –– 
С. 604–617. 

11. Лозова Л. Експозиційно-просвітницька стратегія художника В. Стерлі-
гова у 1960-х — початку 1970-х років [Текст] / Л. Я. Лозова // Митець і музей: 



 

 
 

14

 

шляхи взаємодії : Матеріали наук. конф. 25–27 квіт. 2013 р. — Одеса : [б/в], 
2013. –– С. 52–54. 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Лозова Л. Я. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва 
авангарду 1920–1960-х років. — На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 
за спеціальністю 26.00.01 — теорія та історія культури. — Інститут проблем 
сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Київ, 2014. 

Дисертацію присвячено мистецькій теорії та практиці видатних 
представників ленінградської школи авангарду 1920–1930-х та авангарду у фор-
мі андеграунду 1960-х у теологічному вимірі: це супрематизм К. Малевича, 
творчість письменників та філософів — чинарів-оберіутів (Д. Хармса, О. Вве-
денського та Я. Друскіна) і чашо-купольне мистецтво учня Малевича худож-
ника В. Стерлігова, постать якого вперше введено в українське мистецтво-
знавство. В інтердисциплінарному ключі проаналізовано проблематику зв’язку 
філософсько-теологічних ідей та творчості зазначених митців між собою та з 
традиційною православною теологією. Виснувано, що якщо теорія супре-
матизму розвивалася як опонування традиційній теології, В. Стерлігов у 1960-х 
прагнув створити новий канон християнського мистецтва, який би вико-
ристовував образи та поняттєвий апарат авангарду 1920–1930-х, але за змістом 
сягав універсальних істин православного християнства.  

Ключові слова: авангард, супрематизм, теологія, православна традиція, 
ікона, іконічність, чинарі, оберіути, Казимир Малевич, Володимир Стерлігов, 
Даниїл Хармс, Яків Друскін. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Лозовая Л. Я. Теологическое измерение ленинградской школы искус-

ства авангарда 1920–1960-х гг.— На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 26.00.01 — теория и история культуры. — Институт проблем 
современного искусства Национальной академии искусств Украины. Киев, 
2014.  
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представителей ленинградской школы авангарда 1920–1930-х и авангарда 
в форме андеграунда 1960-х в теологическом измерении: это супрематизм 
К. Малевича, творчество писателей и философов — чинарей-обериутов 
(в основном Д. Хармса, А. Введенского и Я. Друскина) и чашо-купольное 
искусство ученика Малевича художника В. Стерлигова. В интердисциплинар-
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В процессе исследования были изучены, сравнены и обобщены теоре-
тические тексты и художественные и литературные произведения обозна-
ченных авторов, а также теологические работы, особенно в области иконологии 
как теологии иконы. В результате анализа теории прибавочного элемента 
и трактата Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный 
покой» продемонстрировано, что теологическая позиция супрематизма на 
концептуальном уровне развивалась как оппонирование православной теоло-
гии, невзирая на корреляции между иконой и супрематизмом на формальном 
уровне. Впервые выделено семь ошибочных предпосылок, опираясь на которые 
некоторые современные исследователи генеалогически сближают супрематизм 
и икону. Установлено, что ключевые аспекты теории Малевича радикально 
противоречили христианской традиции. В частности, это касается супремати-
ческой идеи безобразности и безличностности Бога, представления о нетвар-
ности человека и мира, противопоставления божественной «беспредметности» 
и человеческого «предмета» –– что никак не согласуется с христианской идеей 
Воплощения как совершенного союза нетварного Бога и тварного человека.  

Показано, что теоретическая позиция чинарей-обериутов в конце 1920-х — 
начале 1930-х была промежуточным звеном между супрематизмом Малевича и 
чашо-купольной теорией и практикой Стерлигова 1960-х, что и обусловило ее 
рассмотрение в данной диссертации; эта позиция тяготела к православной 
теологии, хотя и не соответствовала ей. С особенным вниманием отмечено 
философское представление чинарей о существовании через различение, кото-
рое ознаменовало отход ленинградского авангарда от беспредметного, стати-
ческого, абсолютного супрематизма Малевича. Преодоление различения чина-
ри-обериуты видели в «алогичном» событии Воплощения Логоса в предметном 
мире, что было невозможным в супрематизме и приближало их к традиционной 
теологии. Однако также продемонстрированы и значительные расхождения 
идей чинарей с православной традицией. 

На основе анализа текстов и произведений визуального искусства Стер-
лигова — художника и писателя-обериута –– установлено, что введенные 
в поле украинского искусствоведения чашо-купольное искусство и его теория 
заимствовали образы и понятийный аппарат его предшественников-аван-
гардистов (Малевича и чинарей-обериутов), однако были сильно трансфор-
мированы благодаря линзе православной традиции, с которой ассоциировал 
себя художник. Так, от Малевича Стерлигов унаследовал представление 
о значимости линии и геометрической формы в построении композиции и веру 
в истинность теории прибавочного элемента, которую стремился развивать 
в духовном ключе. У чинарей-обериутов Стерлигов заимствовал концепцию 
существования через различение и идею криволинейного «пошатнувшегося 
пространства» в связи с Воплощением. При этом Стерлигов мыслил намного 
традиционнее Хармса, Введенского и Друскина. Геометрический образ нового 
прибавочного элемента Стерлигова — прямо-кривая — по задумке художника, 
должен был авангардным языком свидетельствовать о союзе Божественного 
и земного во Христе подобно православной иконе; супрематическое «безвесие» 
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пространства Малевича у Стерлигова превращалось в «безвесие» пространства 
веры.  

Сделан вывод, что ленинградская школа прошла путь от отрицания 
духовной традиции у Малевича через сложные отношения с традицией у чина-
рей-обериутов к возобновлению понимания важности традиции у Стерлигова. 
Стерлигов стремился создать новый канон христианского искусства, который 
бы использовал (в понимании художника — освящал) достижения авангарда 
1920–1930-х, но по сути основывался на теологии традиционного христианства. 
Обозначено проблемное поле этой попытки: в чашо-купольном искусстве так 
и не появился сходный с иконописным лик, которого не было и в супрематизме 
в силу безличностности теории Малевича. Однако в целом показано, что 
духовная «традиционализация авангарда» и «авангардизация традиции», 
к которой прибегнул Стерлигов в 1960-х — в начале 1970-х, была уникальным 
и плодотворним явлением и в художественном, и в духовном плане.  

Ключевые слова: авангард, супрематизм, теология, православная тради-
ция, икона, иконичнисть, чинари, обериуты, Казимир Малевич, Владимир Стер-
лигов, Даниил Хармс, Яков Друскин. 
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The dissertation investigates the theological dimension of the art theory and 
practice of several representatives of the Leningrad school of the avantgarde art in 
1920 –1930s and of the avantgarde art in the form of underground art in the 1960s: 
the suprematism of Kazimir Malevich, the ideas of the chinars and oberiuts (writers 
Daniil Kharms, Alexander Vvedenskiy and the philosopher Yakov Druskin), and the 
bowl-and-cupola art of Malevich’s student Vladimir Sterligov. In the interdiscip-
linary key, the author analyzes the problematics of the connection of the philo-
sophical and theological ideas of those figures with each other and with Orthodox 
theology. The author concludes that, while the theory of suprematism developed 
as opposed to traditional theology (although it used its vocabulary), in 1960s 
Vladimir Sterligov aimed at creating a “new canon of Christian art”, which would use 
the imagery and concepts of the avantgarde art of 1920s and 1930s, but would 
go back to the tradition of the Orthodox Christianity in its essence.  
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