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Вступ

Виставка „Мистецтво та кримінальне право“ була заснована в 2013 році в 
Європейському університеті Віадріна, який знаходиться в місті Франкфурт-на 
Одері. Вона створена за ініціативи доктора юридичних наук Дели-Меделяйн 
Халекер. Її спільно розробили співробітники кафедри німецькою та польською 
мовами. На сьогодні вже створені виставкові панелі й англійською мовою у 
вигляді рулонів, що згортаються, і які більш зручні під час транспортування.
На дванадцяти виставкових панелях представлені у словах і малюнках приклади, 
в яких стикаються свобода мистецтва та інші права людини, які захищені 
Кримінальним кодексом. Насамперед наша виставка має поінформувати про 
конституційні гарантії та межі свободи мистецтва, а також про захист витворів 
мистецтва законом (зокрема Кримінальним кодексом). В якості основи для 
обговорення цієї тематики під час розробки нашої виставки  ми використали 
випадки з актуальної судової практики різних держав і судові випадки минулого.
Мистецтво та кримінальне право мають дуже багато цікавих точок зіткнення. 
Тому часто в кримінальних злочинах мистецтво може здаватися одночасно як і 
пасивною „жертвою“, так і активним „злочинцем“.
Жертвою, а точніше потерпілою стороною, витвір мистецтва стає в тому 
випадку, коли його пошкоджують, викрадають, підробляють або ставлять під 
заборону цензури. Саме в такому випадку виникають захоплюючі, однак ще 
не дуже ґрунтовно осмислені проблеми, які з юридичної точки зору не так-то 
легко вирішити. Наприклад, німецьке кримінальне право не знає такого злочину, 
як підробка витворів мистецтва. Це призводить до того, що ринок збуту для 
витворів мистецтва, які важко продаються, та, виходячи з цього, і стимул для 
крадіжок витворів мистецтва створюється лише зусиллями власників викрадених 
речей (та їхніми страховими компаніями). Про що йде мова в таких випадках з 
юридичної точки зору: про сприяння до вчинення крадіжки або про приховування 
крадіжки? Також у таких випадках регулярно доводиться мати справу з дивними 
злочинцями. Адже в цій правовій царині можна зустріти не тільки „звичайних“ 
злочинців: тут часто зустрічаються божевільні „вбивці мистецтва“, які проникають 
до музеїв з солярною кислотою (чи можливо їх ізолювати „назавжди“?). Але так 
само часто можна мати справу з геніальними художниками, які за допомогою 
підробки витвору мистецтва „заробляють“ собі на розкішне життя та після 
викриття піднімаються до рівня поп-зірок.
З іншого боку, мистецтво може бути злочинцем (або, краще сказати, інструментом 
для скоєння злочину в руках художника). Це в тому випадку, коли воно шокує, 
ображає, провокує або ранить. Наприклад, коли художник у своїх витворах 
мистецтва висміює такі державні або релігійні символи, як національний прапор 
або розп’яття. Він також може принизливо зобразити в своїх карикатурах 
політика чи іншу відому особу у вигляді тварини або фрукта, показавши при 
цьому їх схожість. Художник також може у своїх творах показувати насильство 
або порнографію. Він може на фотографіях або у фільмах порушувати будь-
які табу. Наприклад, коли він надто різко зображує збочення, фекалії чи трупи. 
Саме так і вчинив американець Андреас Серрано у своїй серії фотографій. Крім 
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того, художник також може демонструвати вбивство тварин на театральній сцені 
або чинити сексуальні дії на сцені, як це колись робили „Віденські активісти“. 
Але той, хто у мистецтві бачить більше змісту та створює „активне мистецтво“, 
не принижуючи його, як це раніше робив Імперський суд (RGSt 24, 365 [367]), 
називаючи мистецтво „незацікавленою радістю про прекрасне“, знаходиться 
під загрозою. Адже, практикуючи мистецтво, він може порушити безліч законів 
кримінального права. Він може з легкістю скоїти склади злочинів, які частково 
ставлять мистецтво під захист (до них відноситься образа, богохульство, 
дифамація держави, використання символіки антиконституційних організацій, 
підбурювання, пропаганда насилля, порнографія, жорстоке поводження з 
тваринами, пошкодження майна). 
Питання щодо свободи мистецтва завжди передує виникненню будь-якого нового 
виду мистецтва або його новій формі. Це питання необхідно ставити під час 
заняття будь-яким видом мистецтва: перформансом, поетичним мистецтвом та 
ін. Перше речення третього абзацу п’ятої статті Основного закону Федеративної 
Республіки Німеччини (ОЗ) свідчить: „Мистецтво та наука, дослідження та 
викладання вільні“. При цьому мистецтву не ставляться ніякі обмеження. Вочевидь 
цю статтю не варто сприймати дослівно. Адже в такому разі футуристичний 
художник мав би можливість вільно сидіти на проїжджій частині автостради і при 
цьому малювати. Кожному художникові було б також дозволено красти пензлі та 
полотна. Звичайний фотограф чи фотограф, що спеціалізується на еротиці, міг 
би змусити кожного (або кожну) позувати для його робіт. За таких умов режисерові 
театральних вистав можна було б щовечора влаштовувати справжнє вбивство 
на сцені. Але і навпаки, було би фарсом, якби, як у 1930 році, коли Імперський 
суд  (RGSt 64, 121 [128] – Христос у протигазі),  попри те, що формулювання 
у статті 142 конституції Ваймара було практично ідентичне з формулюванням 
першого речення третього абзацу п’ятої статті Основного закону Федеративної 
Республіки Німеччини, постановив, що „митець не повинен виходити за межі“ 
захисних заходів, які поставлені іншим видам діяльності законом (наприклад, 
Кримінальним кодексом). У такому випадку постулат щодо свободи мистецтва 
був би звичайним реченням. Але де ж проходять межі свободи мистецтва? В 
який момент можна сказати, що скоєний склад злочину образи, жорстокого 
поводження з тваринами, богохульства або порнографії? Де проходить межа 
того, що ще дозволено, та того, що ще в рамках прийнятого?
Саме цим темам і присвячені панелі нашої виставки „Мистецтво та кримінальне 
право“. У рамках цієї виставки ми намагаємось знайти відповіді на ці запитання.
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Станції пересувної виставки

Німецькі панелі:
Жовтень 2013 Європейський університет Віадріна в місті Франкфурт-на-Одері
Жовтень 2014 Колегіум Полонікум у Слубіцах
Грудень 2015 Зальцбурзький університет
Лютий 2016 Вестфальский університет імені Вільгельма в місті Мюнстер
Квітень 2016 Оснабрюцький університет
Червень 2016 Кобленцький університет
Червень 2016 Університет Аугсбурга
Липень 2016 Байройтський університет
Жовтень 2016 Вюрцбурзький університет імені Юліуса і Максиміліана
Листопад 2016 Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма Лейбніца
Грудень 2016 Університет Майнца імені Йоганна Гуттенберґа
Січень 2017 Рурський університет у Бохумі
Грудень 2017 Рейнський університет Фрідріха Вільгельма в Бонні
Квітень 2018 Асоціація адвокатів міста Стамбул
Квітень 2018 Özyeğin-університет у Стамбулі
Квітень 2018 Кельнський університет
Липень 2018 Билефельдский университет
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Жовтень 2018 Університет імені Фрідріха – Александра 
міста Ерлангена та Нюрнберга

Листопад 2018 Констанцький університет
Квітень 2019 Бранденбургзький технологічний 

університет Котбус-Зенфтенберг
Травень 2019 Музей кримінального права Середньовіччя в Ротенбург-об-дер-

Таубер
Червень 2019 Рейн-майнський університет прикладних наук Вісбаден
Вересень 2019 Nordkolleg Rendsburg
Грудень 2019 Лейпцизький університет
Лютий 2020 Галле-Віттенберзький університет імені Мартіна Лютера
Листопад 2020 Освітній форум Потсдам

 

 
Польські панелі:
Жовтень 2014 Колегіум Полонікум в Слубіцах 
Лютий 2015 Університет мистецтва у Познані
Березень 2015 Університет імені Адама Міцкевича в Познані
Квітень 2015 Університет Казимира Великого в Бидгощі
Травень 2015 Університет Миколая Коперника в Торуні
Вересень 2015 Білостоцький державний університет
Січень 2016 Вармінсько-Мазурський університет
Травень 2016 Гданський університет
Травень 2017 Зеленогурський Університет
Жовтень 2018 Опольський університет
Листопад 2018 Науково-інформаційний центр та Академічна 

бібліотека Сілезького університету у Катовіцах, 
Університет економіки у Катовіцах

Березень 2019 Педагогічний університет у Кракові
Жовтень 2019 Сілезький університет у Катовіцах
Грудень 2019 Сілезька бібліотека у Катовіцах

Англійські панелі / сувої:
Вересень 2017 Pałac Lubostroń
Жовтень 2017 Європейський університет Віадріна в місті Франкфурт-на-Одері
Квітень 2019 Європейський університет Віадріна в місті Франкфурт-на-Одері
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Інформація про виставкові панелі і сувої

Виставкові панелі
• 12 виставкових панелей у дерев´яній коробці для транспортування
• Загальна вага 12-ти панелей (без коробки для транспорту) близько 55 кг
• Розміри кожної з панелей: 1,50 х 0,90 м
• Товщина кожної панелі: 2 мм
• Матеріал кожної з панелей: бортова панель в алюмінієвому покритті
• Зверху до кожної панелі прикріплені два гачки для установки панелі
• Розмір шрифту: 16 пт.
• Модель кольору CMYK
• Біля 1.150 слів на кожній з панелей
• Біля 7.300 символів на кожній дошці без символу „пробіл“
• Біля 8.800 символів разом зі знаком „пробіл“ на кожній з панелей 
• Біля 190 рядків на кожній панелі

Виставкові сувої (Roll-ups)
• 12 стендів у чохлі для транспортування
• Загальна вага 12-ти стендів: біля 42 кг
• Розмір кожного стенду: 100,0 x 220,0 см
• Цифровий друк 4с на ПВХ 230 г/кв.м (з непрозорого матеріалу, зворотній бік стендів 

білого кольору)
• Друк: 600 x 600 dpi
• Стійкість до ультрафіолетових променів та напівпрозоре захисне покриття (проти 

подряпин)
• Протипожежний захист рівня В1
• Алюмінієвий корпус зі спеціальною сумкою для транспортування
• Розмір шрифту: 16 пт.
• Модель кольору 4/0 CMYK
• Біля 1.150 слів на кожному стенді
• Біля 7.300 символів на кожному стенді без символу „пробіл“
• Біля 8.800 символів разом зі знаком „пробіл“ на кожному стенді
• Біля 190 рядків на кожному стенді
• Ок. 7.300 символов без символа „пробел“ на каждом свитке
• Ок. 8.800 символов включая символ „пробел“ на каждом свитке
• Ок. 190 строк на каждом свитке
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Зразки презентацій виставкових панелей 

 

На презентаційних стійках (Університет Аугсбурга)

На спеціальних каркасах (Університет імені Адама Міцкевича в Познані)

Рішення про те, як буде презентуватися виставка глядачам, ми повністю віддаємо 
в руки організаторів. Це призводить до того, що під час відкриття виставки ми 
завжди приємно здивовані тому, скільки різноманітних методів і стилей показу 
виставкових панелей існує. Наступні приклади можуть проілюструвати варіанти 
організації виставки.
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Класично на стіні (Вестфальский університет імені Вільгельма в місті Мюнстер)

Вільно висячи в повітрі (Університет мистецтва у Познані)

Креативність немає жодних меж. Безумовно, презентація завжди залежить від 
можливостей, які мають самі організатори. Але в усіх випадках ми були дуже 
приємно здивовані оформленням показу панелей. В рамках кожної нової виставки 
панелі відкривались для нас в абсолютно новому світлі та інакше впливали на 
глядачів.  
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На мольбертах (Білостоцький державний університет)

У вигляді сувоїв (Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері)
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Послідовність виставкових панелей

Виставкові панелі розташовані в наступному порядку:
Панель 1. Мистецтво і кримінальне право (панель вступна) 
Панель 2. Мистецтво і свобода мистецтва
Панель 3. Мистецтво та пошкодження майна
Панель 4. Мистецтво та викрадення
Панель 5. Мистецтво та підробки
Панель 6. Мистецтво і образа
Панель 7. Мистецтво і загальне право на 

недоторканність приватного життя
Панель 8. Мистецтво та богохульство
Панель 9. Мистецтво й антидержавна діяльність
Панель 10. Мистецтво та пропаганда насильства
Панель 11. Мистецтво та порнографія
Панель 12. Мистецтво і жорстке поводження з тваринами
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Мистецтво і свобода мистецтва 

“Ерні“ на стадіоні Вестфален в Дортмунді, 16.04.2005

Перше речення третього абзацу п‘ятої статті Основного закону (ОЗ) Федеративної 
Республіки Німеччини встановлює: „Мистецтво і наука, дослідження та викла-
дання є вільними“. Коротке і лаконічне речення. Тільки про те, що насправді 
може вважатися мистецтвом, закон не уточнює. Він також не говорить про те, чи 
існують якісь межі цієї свободи.
Якраз про це і піде мова в описі наступних двох інцидентів.

Харальд Негелі: „Ундина“ (1978)
 Шьонебергштрассе 9, Цюрих
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Справа „Ерні“

Ернст ВільгЕльм Віттінг (* 1947), більше відомий як Ерні, – німецький стрікер із західної 
Вестфалії. Під час його виступів кепка, яка вже стала його фірмовим аксесуаром, – це, як 
правило, єдиний елемент одягу на його тілі. Великої популярності Ерні набув у 1997 році, 
коли його поява в оголеному вигляді на футбольному полі під час футбольного матчу 
Бундесліги „Боруссія Менхенгладбах“ – „Армінія Білефельд“ стала причиною зупинки 
зустрічі команд. Але найбільшу аудиторію він зібрав у квітні 2005 року, коли пробіг повністю 
голим по полю під час футбольної гри все тієї ж „Армінії“ та Дортмундської „Боруссії“, 
яка проходила в місті Дортмунд на стадіоні „Вестфаллен“ і за якою спостерігало 76.500 
глядачів.
Сам Ерні бачить себе „митцем взаємодії“. Своє тіло він вважає витвором мистецтва. 
Проте психологи визнали, що в Ерні розлад особистості. Юристи ж бачать у ньому 
злочинця та порушника громадського спокою. Вже понад двадцять разів Ерні отримував 
грошовий штраф за свої вчинки. У лютому 2007 року він почав відбувати покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк до п‘яти місяців за свою появу в оголеному вигляді в 
одному зі шкільних дворів міста Білефельд. У 2011 році Ерні був засуджений земельним 
судом Дуйсбурга умовно до 11 місяців позбавлення волі, оскільки на попередньому 
судовому розгляді справи (Ерні з’явився оголеним на полі під час матчу з жіночого 
футболу в Райнхаузені) він зняв штани в судовому залі. 
Ще в 1995 році місто Херфорд випустило адміністративний указ, який забороняє Ерні 
показувати своє оголене тіло в громадських місцях, на вулицях і дорогах загального 
користування та в муніципальних установах. Ерні не приймав ці рішення та укази, 
бо вважав свої появи оголеним на публіці актом мистецтва. Він вважав, що такими 
адміністративними розпорядженнями обмежуються його конституційні права на вільне 
мистецтво. Але судовий позов Ерні був спочатку відхилений адміністративним судом 
Міндена, а потім і вищим адміністративним судом міста Мюнстер. Суд визнав, що всі 
дії Ерні не є частиною мистецтва, яка знаходиться під захистом Конституції Німеччини 
згідно з першим реченням третього абзацу п’ятої статті ОЗ.
У рамках обґрунтування свого рішення суд привів два визначення досить нечіткого терміну 
„мистецтво“, які були  розробленні Федеральним Конституційним судом Німеччини під час 
розгляду двох інших фундаментальних інцидентів („Мефісто“ та „Анахронічна процесія“):
„Згідно з широким, „матеріальним“, визначенням слова „мистецтво“ Федеративним 
Конституційним судом Німеччини суть художньої діяльності полягає у вільному 
творчому оформленні, при якому враження, досвід і переживання митця за допомогою 
певної формальної мови стають безпосередньо доступними для сприйняття 
людиною. Результат художньої творчості, в якому поєднуються інтуїція, фантазія та 
розуміння мистецтва є „найбезпосереднішим“ виразом індивідуальності художника.“ 
Однак проста нагота Ерні не має творчої сили впливу.
Вищий адміністративний суд Мюнстера дійшов до такого ж висновку, обґрунтовуючи 
свої міркування за допомогою протилежного, „формального“, визначення терміна 
мистецтво, який був також розвинутий Конституційним судом. Згідно з цим визначенням 
та робота може бути витвором мистецтва, яка з формальної, типологічної точки зору 
за способом її організації відповідає вимогам певного виду мистецтва (Конституційний 
суд наводить  дає приклад: „живопис, скульптура, поезія“). Суд Мюнстера вирішив, що 
„просте виставлення голого тіла напоказ на показ не може бути класифіковане ані як 
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„класична“ форма вуличного театру, ані як авангардна форма художнього мистецтва 
або діяльності.“
Але що ж насправді є мистецтвом, залишається таємницею. Ясно тільки, що цей термін 
не піддається однозначному визначенню. Чи є полемічна поема „Біженець-шахрай“ 
(„Asylbetrüger“) мистецтвом тільки тому, що кінці її рядків римуються? (Так, на думку 
вищого земельного суду Баварії в 1994 році). Чи може показ так званого „гітлерівського 
вітання“ трактуватися як предмет мистецтва в рамках дебатів „диктатура та мистецтво“? 
(Так, за рішенням районного суду міста Кассель у 2013 році).
Належність до мистецтва має велике значення, тому що мистецтву як „доньці свободи“ 
(Фрідріх Шиллер) дозволено багато чого, хоча і не „все“, як стверджував Курт Тухольський, 
говорячи про сатиру.

Справа „Цюріхський спреєр“

Харальд Оскар нЕгЕлі (* 1939) став відомим у всьому світі як „цюріхський спреєр“ наприкінці 
1970-х років.
Починаючи з 1977 року майже після кожної ночі його прості фігурки з ліній почали 
раптово з‘являтися на фасадах різних будівель і на цегляних стінах Цюриха. Не питаючи 
дозволу в жодного власника будівель, нЕгЕлі створив на стінах міста близько 400-600 
зображень з ліній, кожне з яких зайняло у нього декілька секунд. Протягом двох років він 
„працював“ лише в нічний час. Услід за ним виходила поліція та бригада прибиральників, 
які вимивали стіни від його графіті. Ідентифікувати нЕгЕлі довго не вдавалося; засоби 
масової інформації досить швидко охрестили його „фантомом“. Жителі міста Цюрих та 
міська адміністрація були обурені. нЕгЕлі звинувачували у „вандалізмі“ та „пошкодженні 
майна в особливо великих розмірах“, проти нього було подано сотні заяв про вчинені ним 
злочини. За його затримання була навіть запропонована нагорода в розмірі 3.000 франків. 
Зрештою поліції вдалося спіймати його в 1979 році, коли Харальд залишив свої окуляри 
на місці скоєння злочину і повернувся, щоб знайти їх. нЕгЕлі був умовно засуджений до 
шести місяців позбавлення волі за пошкодження майна майже в 200 випадках (тобто 
було відтермінування виконання покарання).
Від такої великої кількості вимог щодо відшкодування збитків Харальд втік до Німеччини. 
І вже досить скоро в Цюриху майже взагалі не залишилося слідів його робіт.
У 1981 році вищий Кантональний суд Цюриха в рамках апеляційного розгляду справи 
засудив нЕгЕлі за його відсутності до дев’яти місяців позбавлення волі і виплати компенсації 
за завдану ним шкоду в розмірі 100.000 франків. Міру його покарання критикували в 
усьому світі. Касаційна скарга, яку подав нЕгЕлі, була відхилена федеральним судом 
Швейцарії.
Харальд не підкорився наказу і не з’явився у в’язниці в лютому 1982 року, а залишився в 
Німеччині. Пізніше канцлер Німеччини Віллі Брандт сказав, що ця ситуація нагадала йому 
про той „важкий період в історії, коли, навпаки, німцям доводилося втікати і шукати 
притулку в Швейцарії.“ Був виданий міжнародній наказ, який вимагав заарештувати 
нЕгЕлі.
Після поїздки в Норвегію, батьківщину його матері, нЕгЕлі було заарештовано 27 серпня 
1983 року на кордоні з Данією. Вищий земельний суд Шлезвіга визнав екстрадицію нЕгЕлі 
в Швейцарію для відбування покарання законною. 
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Федеральний Конституційний суд Німеччини вирішив не приймати конституційну скаргу 
проти екстрадиції через відсутність будь-яких шансів на її успіх. Хоча й німецький суд був 
однієї думки зі швейцарськими судовими органами і визнав графіті, які малював нЕгЕлі, 
витвором мистецтва. Адже перше речення третього абзацу п’ятої статті ОЗ визнає та 
гарантує право кожної людини на вільне заняття художньою діяльністю. Цей статут 
насамперед захищає мистецтво від впливу державної влади на зміст, методи і тенденції 
в художній діяльності. Але водночас гарантія свободи творчості не дозволяє художнику 
нехтувати правом власності інших осіб. Адже стаття 14 ОЗ також містить гарантію свободи 
права на власність; якщо брати до уваги значення цього права, яке твердо зафіксоване 
в Основному законі Німеччини, то слід зауважити, що воно не поступається у ранзі за 
важливістю праву на вільне мистецтво.
Таке бачення цих прав людини базується на вищезгаданому рішенні суду у справі 
„Мефісто“. Суд постановив, що мистецтво з його особливою природою та правилами 
має, згідно з першим реченням третього абзацу п’ятої статті Основного закону Німеччини, 
беззастережну, але не безмежну гарантію свободи. Це означає, що саме право на 
вільне мистецтво не може бути обмежене простим правом (наприклад, Кримінальним 
кодексом). Воно може бути обмеженим тільки у тому випадку, якщо сама конституція 
встановить такі межі для свободи мистецтва. Якщо між гарантією свободи мистецтва та 
іншим фундаментальним правом, наприклад, правом на власність, яке зафіксоване у 
14 статті ОЗ настає конфлікт, то він має вирішуватися шляхом трактування конституції 
відповідно до цінностей, які в ній закладені, і з урахуванням єдності цієї фундаментальної 
системи цінностей.
Незважаючи на численні протести – на захист нЕгЕлі виступали Віллі Брандт, Генріх 
Белль, Йозеф Бойс, Жан Тенглі, Сара Кірш – нЕгЕлі довелося відбувати своє покарання.
24 квітня 1984 року у супроводі великої кількості діячів мистецтва він здався швейцарській 
владі на прикордонній станції в місті Льоррах. Однак перед цим під прицілом відеокамер 
нЕгЕлі прикрасив стіну будівлі контрольно-пропускного пункту своїм фірмовим малюнком. 
нЕгЕлі відбув покарання у вигляді позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. 
Такий вид позбавлення волі був обґрунтований тим, що у в’язницях для осіб, які вперше 
скоїли злочин, не було вільних місць, тому нЕгЕлі довелося спочатку провести чотири 
місяці в колонії суворого режиму, і тільки після цього його перевели в колонію-поселення в 
місті Люцерн. Саме ця подія зробила з нЕгЕлі „мученика“ і донині є невід’ємною частиною 
його слави.
Тільки в 2004 році Швейцарія відновила добре ім’я одного з її найвідоміших сучасних 
художників: кантон Цюриха витратив 2.000 франків на відновлення та збереження однієї 
з останніх фігур з ліній цюрихської епохи нЕгЕлі – водяного духу „Ундина“, яка була у 
1978 році незаконно нанесена на бетонну стіну. Лише представники правої національно-
консервативної „Швейцарської народної партії“ (SVP) залишилися незадоволеними 
цим рішенням. У заяві фракції вони називали  роботи нЕгЕлі „дитячими карлючками 
багаторазово засудженого вандала.“
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Едвард Еріксон: „Русалонька“ (1913)
Лангелінія, Копенгаген
На фото без голови в 1988 році 

Пошкодження майна дуже багатогранне. Воно може проявлятися як  у спричиненні 
шкоди різної природи, так і в руйнуванні або зміні зовнішнього вигляду речей. 
Відповідно до 303 параграфа Кримінального кодексу Німеччини воно може 
каратися або позбавленням волі строком до двох років, або грошовим штрафом. 
Якщо ж пошкодження заподіюються пам’ятникам, могилам, публічно виставленим 
предметам мистецтва або іншим предметам, які служать для прикрашання доріг, 
площ чи споруд, то згідно з 304 параграфом Кримінального кодексу Німеччини 
строк позбавлення волі для пра-
вопорушника буде збільшений ще 
на один рік. Слід зазначити, що 
пошкодження, які заподіюються 
предметам мистецтва, які в свою 
чергу є громадською цінністю, 
зазвичай виникають не як результат 
безглуздого зруйнування. Дехто 
вбачає в цьому вкрай сумнівному 
способі можливість подати полі-
тичний сигнал владі.

Мистецтво та пошкодження майна

Альбрехт Дюрер:
„Оплакування Христа“ (1500)
Стара Пінакотека в Мюнхені
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Справа „Русалонька з Копенгагену“

Русалонька – символ міста Копенгаген – була створена в 1931 році данським 
скульптором Едвардом Еріксеном (* 1876; † 1959). Великою особливістю цієї 
фігури є те, що під час моделювання її голови був використаний образ прими-
балерини Еллен Прайс. У Копенгагені скульптуру можна знайти на набережній 
Лангеліньє, правда, там розміщена тільки копія роботи. Оригінал же знаходиться 
у володінні нащадків Еріксона.
Довга історія страждань цього витвору мистецтва є гарним доказом того, що 
виконання так просто сформульованого складу злочину у 303 та 304 параграфах 
Кримінального кодексу на практиці часто видається складнішим, ніж здається на 
перший погляд. 
Не складно ідентифікувати як пошкодження майна такі випадки, в яких витвору 
мистецтва відбивають голову чи руку, як це траплялось у 1964, 1984 та в 1998 
роках. Але чи можна вважати „обезголовлення“, яке в 1964 році Йорген Неш провів 
як знак свого протесту проти „данської індустрії туризму“, теж пошкодженням 
майна?
У подібних випадках, коли Русалонька в 1973 та 2007 роках була забруднена 
або обприскана червоною фарбою, в 1970 та 2008 роках білою, в 2006 році 
зеленою і в 2007 році рожевою фарбою, встановити пошкодження майна стає 
важче: якщо фарбу не можна змити без наслідків, які вона залишає після себе, 
то така ситуація може бути описана як „пошкодження“ майна в прямому сенсі 
цього слова. Якщо буде встановлено, що зовнішній вигляд Русалоньки змінився 
„не незначно і не тимчасово“, то тоді встановлюється той факт, що склад статті 
про завдання шкоди майну виконаний. Якщо взяти до уваги ще і той факт, що 
завдання скульптури полягає у тому, аби виглядати „гарно“ і передавати художній 
задум автора, то і „пошкодження“ в прямому сенсі цього слова можна вважати 
виконаним. Адже в той момент, коли скульптура покрита фарбою, дуже важко 
стверджувати, що вона відповідає баченню художника і передає його задум.
Але що буде в тому випадку, якщо зовнішній вигляд Русалоньки змінюється 
не за допомогою фарби, а за допомогою одягу? Часто після перемоги своєї 
улюбленої футбольної команди в Копенгагені особливо віданні фанати, які 
спеціально приїжджають на матч, одягають Русалоньку у фірмову футболку 
або накидають їй на шию шарф у кольорах своєї команди. Чи відіграє роль той 
факт, що „перевдягання“ також може бути частиною політичної акції, засобом 
висловити свою думку щодо актуальних політичних питань? Так, на фоні 
обговорення питання про можливий вступ Туреччини до Європейського Союзу 
в грудні 2004 року на саміті в Брюсселі Русалоньку одягнули в чорну паранджу з 
білою смугою і провокаційним написом „Tyrkiet i EU?“ („Туреччина в ЄС?“). У 2007 
році Русалонька носила ку-клукс-кланівський плащ з каптуром. А в 2009 році 
захисники екології під час саміту ООН з проблем клімату в Копенгагені наділи 
на неї захисну маску. Таким чином вони хотіли нагадати, що ядерна енергетика 
перешкоджає боротьбі з глобальним потеплінням. Чи повинен бути встановлений 
факт руйнування майна у вищезазначених випадках?
І як врешті-решт розцінювати ситуацію, коли, як у 2003 році, статую скинули в 
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море? Чи може таке діяння взагалі бути покараним, якщо припустити, що статуя 
під час падіння не була пошкоджена?

Справа „Больман“

Більш драматичними в історії мистецтва, ніж напади на Русалоньку, яка все-
таки є лише копією цінного оригіналу, вважаються діяння ганса-ЙОаХима-БОльмана 
(*1937; † 2009). Упродовж 1977 – 1988 років він завдав шкоди 52 різноманітним 
витворам мистецтва. Він пошкодив роботи Дюрера, Рембрандта та Рубенса. 
Загальний завданий ним збиток оцінюється в 260 млн німецьких марок.
БОльман був психічно хворою людиною. Його психічний невроз та проблеми з 
контролем кореняться ще в тяжкому дитинстві, яке характеризувалося суворим 
вихованням, втечею з рідної Сілезії та падінням в стічну яму, що мало не стало 
для Ганса смертельним, адже його мати навіть не спробувала прийти хлопцеві на 
допомогу. У віці 15 років він почав лікування психічних розладів. Проте ані шокова 
електротерапія, ані інсулінова кома не мали успіху. У 1974 році йому зробили 
стереотаксичну операцію на мозку, яка мала б його вилікувати. Всупереч всім 
очікуванням, ця операція тільки посприяла виникненню перших нападів агресії 
у БОльмана – він почав гратися з вогнем, псувати могили і вбивати лебедів. Його 
клінічна картина погіршилася настільки, що на початку 1975 року він достроково 
вийшов на пенсію. Розчарований у житті і сповнений ненависті до суспільства, 
БОльман вирішив мститись.
Після того, як у березні 1977 року в місті Гамбург він пошкодив „Золоту рибку“ 
Пауля Клее, засоби масової інформації детально розповіли про цю подію. 
БОльман сприйняв це як визнання. Він об’їздив всю Німеччину, пошкоджуючи різні 
витвори мистецтва. Його вчинки приносили йому таке задоволення, що навіть 
ліки стали йому не потрібними. Після пошкодження ним восени 1977 року роботи 
Рембрандта „Благословення Якова“ в палаці Вільгельмсхее в Касселі настало 
тимчасове затишшя, бо його заарештували. Гамбурзький обласний суд визнав 
БОльмана абсолютно адекватним, а тому й осудним, і засудив його до п’яти років 
позбавлення волі за спричинений ним матеріальний збиток і пошкодження 
громадського майна. У 1982 році, відбувши покарання у повному обсязі, він 
вийшов на волю.
Щойно вийшовши з ув’язнення, БОльман знову почав шкодити: він псував 
будівельну техніку, будівельні контейнери та безглуздо зрубував дерева. У 1983 
році він знову був затриманий та засуджений до трьох років позбавлення волі. У 
1986 році його випустили на волю.
Постійні вимоги щодо відшкодування завданої ним шкоди збудили в БОльмані 
почуття ненависті. У 1897 році він знову почав проходити курси терапії. Однак 
водночас він таємно купував кислоту. Пізніше, в 1988 році, він узяв відпустку і 
поїхав до Мюнхена, в стару Пінакотеку, де він кислотою пошкодив три роботи 
Дюрера. Загальний збиток, який він завдав своїми діями, оцінювався в 100 
млн німецьких марок. Серед пошкоджених витворів мистецтва була і картина 
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„Оплакування Христа“. Кислота пошкодила 70 відсотків цієї роботи. Її повна 
реставрація тривала 21 рік.
Обласний суд міста Мюнхен засудив БОльмана, якого визнали обмежено осудним, 
до двох років позбавлення волі. Після цього його перевели в психіатричний 
заклад. Через 16 років Гамбурзький обласний суд прийняв рішення відпустити 
БОльмана на волю. Хоча суд і бачив, що БОльман є, як і раніше, небезпечним і що 
вірогідність вчинення ним подібних дій у майбутньому дуже велика, і загалом 
не можна було зробити ніякого позитивного прогнозу відносно особистості 
БОльмана, суд все ж таки визнав, що покарання у вигляді довічного ув‘язнення 
у психіатричному закладі лише для того, щоб забезпечити захист безцінних 
культурних об‘єктів, було б непропорційно великим до інтересів суспільства. 
Крім того, інші кримінальні діяння, зокрема акти насильства відносно людей, 
від БОльмана не очікувались. Таким чином суд вирішив, що право БОльмана на 
особисту свободу переважує інтерес суспільства в області захисту культурних 
цінностей.
У січні 2005 року БОльмана відпустили на волю. При цьому йому наказали 
регулярно відмічатися в поліції та заборонили відвідувати музеї. БОльман зміг 
протриматися цілих півтора року, перш ніж він відправився в Амстердам, в 
Рейксмюзеум, в якому він спочатку облив бензином, а потім і підпалив роботу 
Бартоломеуса ван дер Гельста „Банкет з приводу укладення Мюнстерського 
миру.“ Палац правосуддя Амстердама засудив його на вищій інстанції до трьох 
років позбавлення волі і зобов‘язав сплатити музею компенсацію у розмірі 
17.772 євро. У червні 2008 року БОльман повернувся в Гамбург, де він 19 січня 
2009 року помер від раку.
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Мистецтво та викрадення

Тільман Ріменшнейдер:
„Богоматір у вінку з троянд“
 (приблизно 1521/24)
Церква „Марія у винограднику“ в місті 
Фольках

Дві найгучніші повоєнні крадіжки витворів мистецтва розділяє 41 рік. Однак їх 
об’єднує доволі незвичайний факт: їхні викрадення стали можливими лише 
через те, що вони зберігались під скандально низьким рівнем безпеки. Цей факт 
шокує та дивує, особливо якщо взяти до уваги велику культурну цінність цих 
витворів мистецтва. Зараз саме про них і піде мова.

Бенвенуто Челліні: Сальєра (1543) 
Віденський музей історії мистецтва
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Справа „Богоматір у вінку з троянд“

Серпень 1962 року, паломницька церква „Марія у винограднику“ у франському 
селищі Фольках. Інтер’єр церкви прикрашає „Богоматір у вінку з троянд“, яка 
розташована над боковим вівтарем. Ця грандіозна рельєфна скульптура 
зроблена з дерева липи (2,8 м у висоту, 1,9 м у довжину). Зовнішня рамка 
обрамлена вінком з троянд, який складається з п’яти медальйонів, які в свою 
чергу зображають сцени з життя Діви Марії. У центрі композиції на півмісяці стоїть 
Марія, яка тримає немовля Ісуса Христа. Марія оточена промінням світла та 
янголами, які грають на музичних  інструментах. Цей рельєф є однією з останніх 
і кращих робіт Тільмана Ріменшнейдера (* 1460; † 1531). Його поряд з Фейтом 
Штосом вважають одним з найвидатніших різьбярів по дереву пізньої готики. Ця 
скульптура була створена спеціально для новозбудованої паломницької церкви 
в період між 1521 та 1524 роками. Цей витвір мистецтва є справді безцінним.
Незважаючи навіть на надзвичайно великий розмір скульптури, троє молодих 
чоловіків: лОтар гЕХЕБ, альфрЕд фОглЕр i франц ксаВьЕр БауЕр – вибрали її як 
особливо цінний об‘єкт для крадіжки. На рахунку цієї банди вже було декілька 
крадіжок витворів мистецтва, але цього разу вони вирішили зірвати великий куш. 
У транспортуванні великогабаритного шедевра свою допомогу надав манфрЕд 
рОшлауБ, який знайшов відповідну вантажівку і запропонував свої послуги водія.
6 серпня 1962 року гЕХЕБ, фОглЕр та рОшлауБ відправились у Фольках, а БауЕр 
залишився в місті Бамберг, щоб справедливо розділити ризик запланованого 
діяння. У той час, коли рОшлауБ залишився чекати за кермом автомобіля, гЕХЕБ i 
фОглЕр увійшли до церкви. Це було близько 10 години вечора. Однак демонтувати 
громіздку дерев’яну Мадонну виявилося завданням, яке потребує багато сил та 
часу. Коли за кілька годин статую нарешті вдалося відділити від утримувача, 
вона впала на підлогу церкви. У результаті падіння крила янголів та інші дрібні 
деталі скульптури відкололися.
Зрештою злодіям вдалося перевезти на вантажівці пошкоджену статую в 
Бамберг. Однак БауЕр, котрий їх очікував і сам був скульптором за освітою, швидко 
погамував їхню радість. На його думку, через те, що в усіх медіа викрадення 
відомого витвору мистецтва дуже голосно висвітлили, шанси на продаж 
скульптури стали дорівнювати нулю. Він обробив Мадонну червоним воском, 
щоб захистити її від впливу зовнішніх факторів, і в такому вигляді її незабаром 
закопали на задньому подвір’ї будинку фОглЕра в місті Холльфельд.
Водночас абсолютно неочікувано як для жителів міста Фольках, так і для злодіїв 
Генрі Наннен, який на той момент обіймав посаду головного редактора журналу 
„Штерн“, розпочав активну кампанію з пошуку викраденої Мадонни. Причиною 
цьому послужив той факт, що Генрі був великим поціновувачем мистецтва і тому 
знав про унікальність і незамінність скульптури. На прохання Наннена близько 
сотні франських газет і журналів дали оголошення із закликом: „Поверніть 
Мадонну з Фолькаха!“ Зі свого боку Наннен пообіцяв злочинцям зберегти їхню 
особистість анонімною та винагороду у розмірі 100 тисяч німецьких марок.
Після ще двох серій оголошень Наннена в журналі „Штерн“ у жовтні 1962 року 
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грабіжники вийшли з ним на зв‘язок. Сплативши обіцяну винагороду, виплата 
якої була розділена на дві рівні частини, Наннен досяг того, що скульптура 
була повернута в паломницьку церкву. Цього разу була встановлена система 
сигналізації, яка повинна була захищати її від нових спроб викрадення.
Попри активні розслідування, які не припинялися ні на мить, до 1967 року 
ідентифікувати грабіжників не вдалося. Зрештою вони видали себе самі. рОшлауБ, 
знаходячись у стані алкогольного сп‘яніння, дуже голосно вихвалявся скоєним 
ним злочином. Гехлеб та БауЕр були затримані, а рОшлауБ уже перебував під 
вартою за вчинені ним інші злочини. фОглЕр, який на той час проживав у Стамбулі, 
був екстрадований у жовтні 1969 року. Всі вони були засуджені до декількох років 
тюремного ув‘язнення.
Попереднє досудове розслідування, яке було заведене прокуратурою проти 
Наннена на підставі 257 параграфа Кримінального кодексу Федеративної 
Республіки Німеччини „Пособництво людині, яка вчинила протиправне 
діяння“, було припинене. Бо насамперед діяння Наннена були спрямовані на 
повернення витвору мистецтва. Наннен діяв без передбаченого статтею 257 
наміру збереження користі у злодіїв, яку вони отримають після вчиненого ними 
злочину. Однак критично налаштоване суспільство не хотіло замовкати про те, 
що такий інцидент виплати „винагороди“ може надихнути інших осіб на вчинення 
аналогічних злочинів.

Справа „Сальєра“

Травень 2003 року. „Сальєра“ (італ. „Сільничка“) є найціннішим експонатом 
у Віденському музеї історії мистецтва. Задумана для використання за 
призначенням, ця сільничка є єдиною збереженою роботою флорентійського 
ювеліра Бенвенуто Челліні (*1500; † 1571). Майстер виконав її на замовлення 
короля Франції Франциска Першого з листового золота, коли перебував у Парижі 
між 1540 та 1543 роками. Цей шедевр також воістину безцінний.
Щоб продемонструвати, як море з‘єднується з сушею, Челліні створив дві фігури, 
які сидять одна навпроти іншої та чиї ноги так само переплітаються, як іноді 
морський лиман поширюється по землі. Поруч з Нептуном, який символізує море, 
Челліні розмістив дуже дорого прикрашений човен, який і мав наповнюватись 
сіллю. Поряд з Теллус, римською богинею землі, він розмістив філігранний храм, 
який слугував для зберігання дару землі – перцю.
Як весільний подарунок від Кала ІХ, цей витвір мистецтва в 1570 році перейшов у 
володіння австрійського ерцгерцогства. З кінця 19 століття „Сальєра“ зберігалась 
у Віденському музеї історії мистецтва.
У зв‘язку із запланованим фундаментальним переплануванням та розширенням 
приміщень у 2002 році зал, в якому виставлялася „Сальєра“, закрили. Сама 
„Сальєра“ була тимчасово переміщена в зал Рафаеля. Однак ця частина музею 
не була оснащена системою сигналізації. Через високі витрати на реорганізацію 
музею ніяких змін у забезпеченні охорони не передбачалося. У результаті 
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цього „Сальєра“ виставлялася під звичайним склом без спеціального захисту. 
Спеціальний ультразвуковий детектор руху, який був оснащений акустичним 
передавачем сигналу, був єдиним захистом, під яким знаходилася „Сальєра“.
Під час відвідування музею фахівець із систем сигналізації на ім’я Роберт 
манг (*1956) зміг своїм професійним поглядом швидко виявити уразливість в 
охоронній системі „Сальєри“. Без особливих зусиль в ніч з 10 на 11 травня 2003 
року йому вдалося викрасти цей витвір мистецтва. Будівельними підмостками, 
які були зведені для ремонту фасаду будівлі, він дістався до вікна Рафаелевого 
залу, яке не було забезпечене системою охорони, пробрався всередину, розбив 
скляну вітрину, забрав „Сальєру“ і зник. На сигнал детектора руху охоронці ніяк 
не зреагували – вони вирішили, що це була чергова фальшива тривога, яка вже 
неодноразово траплялась.
Цього ж дня був оголошений міжнародний розшук зниклої „Сальєри“. Тому, хто її 
знайде, пропонувалася винагорода у розмірі 70.000 євро.
У 2003 та 2005 роках манг вимагав у страхової компанії Uniqua викуп у розмірі 
спочатку п’яти, а потім десяти мільйонів євро. Щоб надати своїй вимозі більшої 
переконливості, у 2005 році він передав слідчим органам оригінальний тризуб 
Нептуна.
У листопаді цього ж року за допомогою СМС-повідомлень він змусив 
поліцейських безрезультатно бігати по всьому Відню у пошуках „Сальєри“. Однак 
ця гра і стала для манга фатальною: куплений ним мобільний телефон вдалося 
відстежити та за допомогою камер відеоспостереження, які були встановлені в 
магазині, в якому манг купив телефон, поліція склала фотопортрет злочинця для 
оголошення його у розшук. Спочатку манг заперечував свою причетність до цієї 
справи, посилаючись на те, що фотопортрет є неправильним, але за деякий час 
він все ж таки зізнався в крадіжці і вказав поліцейським  місце в лісі, де весь цей 
час лежала закопана робота Челліні. У січні 2006 року „Сальєру“ повернули до 
Віденського музею історії мистецтва. У 2007 році манг був засуджений до п‘яти 
років тюремного ув’язнення за крадіжку зі зломом та спробу шантажу. Наприкінці 
жовтня 2008 року його випустили умовно-достроково на волю. У травні 2009 
року журнал „Кроненцайтунг“ повідомив, що манг намагається повернутися у 
свій старий бізнес – встановлення систем сигналізації.
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Мистецтво та підробки

Вольфганг Бельтраккі,
за твердженнями Генріха Кампендонка: 

„Червона картина з конями“

У кримінальному законодавстві Німеччини підробка витворів мистецтва не 
розглядається як окремий вид правопорушень. Однак вона потрапляє під захист 
першого абзацу 267 параграфа Кримінального кодексу Німеччини як „підробка 
документів“. Продаж уже підроблених витворів мистецтва зазвичай представляє 
собою шахрайство відповідно до першого абзацу 263 параграфа Кримінального 
кодексу Німеччини.

Хан Ван Меегерен, 
за твердженнями Яна Вермеєра: 

„Христос і грішниця“ (1942)
Instituut Colectie Nederland, Амстердам
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Справа „Червона картина з кіньми“

У 2006 році мальтійська компанія „Trasteco“ придбала на аукціоні у Кельнського 
виставкового залу „Лампертц“ „Червону картину з кіньми“ – імовірно, роботу 
рейнського експресіоніста Генріха Кампедока (* 1889; † 1957) 1914 року. Ціна 
купівлі у 2,9 мільйонів євро була на той час найбільшою сумою, яку віддали 
за роботу цього автора на німецькому ринку. Картина вважалася втраченою 
протягом восьми десятиліть – востаннє вона згадувалася в 1920 році в каталозі 
галереї Альфреда Флехтхайма, правда, без зображення цієї роботи, її розмірів, 
підпису або дат щодо її місцезнаходження. Так що ніхто не знав, як насправді 
виглядає ця картина.
Оскільки сумніви щодо достовірності цієї роботи у „Trasteco“ виникли майже 
відразу після її купівлі, була проведена експертиза.
У 2008 році з’ясувалося, що картина є підробкою: спочатку експерти в Мюнхені 
й Оксфорді незалежно один від одного прийшли до цього висновку на підставі 
того, що деякі ділянки картини були покриті титановими білилами – кольоровим 
пігментом, який ще не був винайдений в імовірний час написання картини. 
Пізніше фальшивками були визнані і три прикріплені зі зворотного боку як 
гарантія оригінального походження ярлики. Зокрема й етикетка знаменитої 
колекції Альфреда Флехтхайма була фальшивою.
Аукціонний дім „Лампертц“ придбав цю картину в Елен БЕльтраккі та її сестри. Вони 
стверджували, що картина належала до невідомої колекції картин їхнього діда, 
кельнського купця Вернера Ягера, який нібито придбав її у торговця витворами 
мистецтва – Альфреда Флехтхайма. Насправді ж картина була написана 
Вольфгангом БЕльтраккі (* 1951) – чоловіком Елен БЕльтраккі, а „колекція Ягера“ 
ніколи не існувала. БЕльтраккі як талановитий художник створював протягом 35 
років також і копії інших полотен першої половини 20 століття. Серед його картин 
були копії робіт Макса Пехштейна, Фернана Леже, Андрія Дерейна та Маркса 
Ернста. Всі ці роботи відомі лише за їх назвою, але самі вони ніде не зображені. 
Тривалий час Бельткаккі не могли спіймати. Пізніше, після свого викриття, в 
інтерв`ю журналу „Шпігель“ БЕльтраккі сказав: „Я завжди використовував цинкові 
білила, які зазвичай використовувались у той час, коли творив Кампендок. Як 
правило, я сам їх змішував, але цього разу мені не вистачило пігментів. Тому 
я взяв тюбик білого цинку голландського виробництва. На жаль, на ньому 
не було зазначено, що він також містить трохи титанового білого кольору. 
Виходить, що вся махінація розкрилась через неправильну наклейку на тюбику.“
У 2011 році земельний суд міста Кельн розглянув кримінальну справу проти сім’ї 
БЕльтраккі. Проте об‘єктом судового засідання були лише 14 картин, за допомогою 
яких вони повинні були заробити майже 16 мільйонів євро. БЕльтраккі та його 
дружина щиросердно зізналися.
Вольфганг БЕльтраккі був засуджений до шести років позбавлення волі за групове 
шахрайство з метою отримання прибутку, а його дружина – до чотирьох.

У 2012 році на другій інстанції судовою мировою угодою завершилась справа, 
яка тривала цілий рік, про відшкодування збитку фірмі „Trasteco“ аукціонним 
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будинком Лампретца. „Trasteco“ була відшкодована повна сума придбання нею 
„Червоної картини з кіньми“, а аукціонний будинок натомість отримав підробку 
картини Кампердока. У свою чергу аукціонний будинок також подав до суду на 
Елен та її чоловіка, які були змушені продати більшу частину своєї нерухомості, 
щоб виплатити компенсацію.
Дехто вважає, що знайдені підробки БЕльтраккі є тільки вершиною айсберга. В 
інтерв‘ю журналу „Шпігель“ пара загадково сказала: „Якщо комусь здається, що 
у нього вдома висить картина БЕльтраккі – нехай зв‘яжеться з нами. Ми дамо 
йому чесну відповідь.“ На початку дев‘яностих років спливло понад 50 сумнівних 
картин, на яких з великою вірогідністю знаходяться підроблені бирки, які також 
були створені винахідливим фальсифікатором. 

Справа „Христос і грішниця“

Мабуть, найгеніальнішим фальсифікатором мистецтва 20 століття вважається 
голландський художник, реставратор і торговець витворами мистецтва Хан Ван 
мЕЕгЕрЕн (* 1889; † 1947). Через близьку схожість його стилю письма зі стилем 
„старих майстрів“ Ван мЕЕгЕрЕн зіткнувся з обвинуваченнями критиків у тому, що 
його картини є звичайною імітацією і що самому Хану не вистачає таланту для 
особистих творчих досягнень. Ван мЕЕгЕрЕн відчував, що його недооцінюють як 
художника. Аби помститися, він вирішив так зімітувати „старих майстрів“, щоб 
навіть мистецтвознавці не змогли б помітити різницю. Для цього він насамперед 
вивчив стиль письма Яна Вермеєра (* 1632; † 1675) – одного з найвідоміших 
голландських художників епохи бароко. До наших днів зберіглося менше ніж 
40 робіт Вермеєра. Протягом 1936 та 1937 років Ван мЕЕгЕрЕн написав копію 
картини „Христос в Еммаусі“. Картина була представлена найбільш відомому 
мистецтвознавцю Нідерландів того часу, який також вважався найкращим знавцем 
творчості Вермеєра, – Аврааму Бредіусу. Ця картина була репрезентована як 
знахідка з одного замку на півдні Франції. Бредіус був упевнений у достовірності 
цієї картини. Полотно також пройшло п‘ять різних тестів, які підтвердили гадану 
справжність його походження. Картиною захоплювалися в 1938 році в Роттердамі 
на виставці голландських шедеврів, яка була організована на честь королеви 
Вільгеміни. Схожість жінки, яка на картині стоїть поруч з Ісусом, з нещодавно 
зробленою фотографією актриси Грети Гарбо нікому не кинулася у вічі.
Для фарб, що використовувалися для створення робіт, Ван мЕЕгЕрЕн купував 
старі матеріали, зокрема і напівкоштовні камінці лазурити, які свого часу часто 
використовував Вермеєр. Він купував старі картини 17 століття і стирав їх з 
полотна, щоб потім на ньому малювати. Крім того, замість олій він використовував 
смолу, яка миттєво застигала, та підігрівав уже готові зображення в печі, щоб 
отримати тверду поверхню з дрібними тріщинами.
Продаж, як мінімум, п’яти „знайдених“ Вермеєрів зробила Ван мЕЕгЕрЕна 
мільйонером.
У 1941–1942 роках він створив картину „Христос і грішниця“ та продав її 
баварському банкірові Алоїсу Мідлю, який був художнім консультантом і 
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посередником Германа Герінга. Німецький рейхсмаршал, який зберігав у своєму 
мисливському маєтку Краніхалл, що знаходиться на північ від Берліна, дивовижну 
колекцію витворів мистецтва, обміняв 150 картин зі своєї збірки загальною 
вартістю близько 1650000 гульденів на картину „Христос і грішниця“ та з гордістю 
виставляв її у своїй резиденції. Пізніше Герінг переніс картину в одну із шахт 
поблизу Зальцбурга, щоб зберегти її під час повітряного бомбардування. Там у 
1945 році її знайшли американці.
Деталі цієї грандіозної операції стали відомими лише після війни. Ван мЕЕгЕрЕн  
був заарештований. Його звинувачували у колабораціонізмі – продажі 
національних цінностей ворожій державі. Йому загрожувала смертна кара. Тому 
12 липня 1945 року він зізнався: „Картина, яка потрапила до рук Герінга, – це не 
Вермеєр, як ви припускаєте, а Меегерен! Я сам намалював її!.“
Оскільки слідчі органи йому не повірили, Ван мЕЕгЕрЕн, забезпечений всіма 
необхідними матеріалами, під наглядом малював протягом декількох тижнів 
„Молодого Христа, який проповідував у храмі“ у стилі Вермеєра. Потім четверо 
судових експертів проаналізували велику кількість „заново виявлених“ картин 
Вермеєра та встановили, що вони справді були підробками.
12 листопада 1947 року регіональний суд Амстердаму засудив Меегерена до 
найбільш м‘якого покарання – тюремного ув‘язнення строком на один рік за 
звинуваченням у підробці витворів мистецтва та шахрайстві. Однак він помер 
ще до його арешту в результаті серцевого нападу.
Фальсифікатор, якому вдалось обдурити видатних голландських мистецт-
вознавців і самого Генріха Герінга, залишається популярним і донині. У 2010 році 
в Роттердамі в музеї Бойманса – ван Бенінгена пройшла виставка під назвою 
„Підроблені Вермеєри Вана мЕЕгЕрЕна“.
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Мистецтво та образа

Честь як право людини на визнання її гідності в суспільстві захищена передовсім 
§ 185 Кримінального кодексу Німеччини. Цей параграф передбачає покарання 
за образу іншої особи шляхом виразу зневаги чи презирства у вигляді слів, 
зображень, жестів, символічних дій або у формі нападу. Але особливо в області 
сатири буває дуже складно провести межу між тим, що в юрисдикції допустимо, 
і тим, що, відповідно до 185 параграфа Кримінального кодексу Німеччини, 
заборонено ...

Шарль Філіпон:
„Перевтілення Луї-Філіппа в грушу“ (1831) 

La Caricature 56/1831 и 65/1832

Rainer Hachfeld:
„Satire darf alles.
Rainer Hachfeld auch?“  
(Райнер Хахфельд: 
„Сатирі дозволено все.
Райнеру Хахфельду також?“)
Konkret 7/1980
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Справа „Свинка Штраус“ 

У 1980 і в 1981 роках німецький карикатурист раЙнЕр ХаХфЕльд (* 1939) опублікував 
у щомісячному журналі „Konkret“, який сам себе називає „єдиним лівим 
громадським журналом Німеччини“, декілька карикатур, на яких зображений 
тодішній прем’єр-міністр Баварії Франц Йозеф Штраус у вигляді свині.
На першому малюнку Хахфельд зобразив двох свиней під час статевого акту. 
Причому свиня, в якій можна було розгледіти риси обличчя Штрауса, знаходиться 
зверху на іншій свині, яка була одягнена в мантію судді. Вираз обличчя першої 
свині радісний. Водночас свиня, яка знаходиться знизу, демонструє здивування 
та покірність. У той же час свиня, яка знаходиться знизу, демонструє здивування 
та покірність водночас. Зображення було підписане словами: „Сатирі дозволено 
все. Райнеру ХаХфельду також?“ Причиною цього стало інтерв’ю зі Штраусом, 
що вийшло в тому ж числі журналу. В інтерв’ю він прямо заявив: „... я ні в що 
не ставлю судові справи проти карикатуристів. Вони повинні мати більше 
свободи робити те, що їм завгодно.“ Самі провокаційні малюнки ХаХфЕльда 
були спрямовані на постійні звинувачення політика в корупції. Проте всі ці 
звинувачення не мали ніякого впливу на політичну кар’єру Штрауса, бо на його 
боці завжди була судова влада. Штраус подав позов проти карикатуриста за 
виражену тим зневагу.
ХаХфЕльд швидко відреагував на попереднє розслідування прокуратури своїм 
другим малюнком. На ньому були зображені ті ж дві фігури свиней під час різних 
сексуальних дій: у деяких випадках разом, а в інших поодинці. Ці карикатури теж 
супроводжувались провокаційним написом: „Пане прокурор, яке ж зображення є 
остаточно правильним?“ У наступному випуску з’явилося продовження першого 
оригінального малюнка. На цей раз були зображені чотири свині. Три з них 
знаходяться „зверху“ на свині, яка стоїть попереду. Тут також дві фігури свиней 
мали риси обличчя Штрауса, а дві інші були одягнені в судові мантії та відповідні 
головні убори. Карикатурі передувала заява Штрауса, в якій він скаржився, що 
змушений знову і знову малювати „свинячі картинки“, оскільки Штраус завжди 
зайнятий питаннями правосуддя. Штраус знову висунув обвинувачення у зневазі. 
Кримінальний розгляд справи тривав сім років і через усі інстанції дійшов до 
Федерального конституційного суду.
Перед судами стояло завдання з’ясувати, чи слід розглядати зображення 
ХаХфЕльда як зневагу відповідно до § 185 Кримінального кодексу. Для цього 
необхідно було знайти баланс між захищеною Конституцією свободою 
мистецтва, відповідно до третього абзацу п‘ятої статті Конституції Німеччини, і 
загальним правом на недоторканність приватного життя, відповідно до першого 
абзацу другої статті у поєднанні з першим абзацом першої статті Конституції 
Німеччини. При цьому слід враховувати той факт, що карикатурі і сатирі властиво 
працювати з перебільшенням, спотворенням та відстороненістю. Верховний суд 
Рейху заявив: „Спочатку сатиричне зображення [повинно] бути позбавлене 
сатиричної форми вираження, вибраного слова чи зображення, перш ніж можна 
буде судити, чи містить те, що вимовляється або зображується в цій формі, 
спробу ... образити.“ При цьому серйозне обмеження права на недоторканність 



33

приватного життя визнається в разі порушення фундаментальної честі особи, що 
знаходиться під захистом першого абзацу першої статті Конституції Німеччини, 
або ж якщо головним спрямуванням сатири є так зване очорнення – тобто вона 
загалом принижує природу людини.
Вищий суд Ганзи ухвалив, що „ці зображення ... порушують честь, бо вони 
зображують [Штрауса] у вигляді сексуально активної свині.“ За його словами, 
малюнок повинен означати, що Штраус „обурливо використовує судову систему 
в своїх цілях“ і „відчуває тваринне задоволення від слухняного судового органу.“ 
Крім того, суд встановив, що зображення безглуздої сексуальної поведінки 
„виходить за межі будь-якої сатиричної свободи.“
Конституційний позов ХаХфЕльда був відхилений як необґрунтований. Федеральний 
конституційний суд заявив, що карикатурист вочевидь намагався образити 
особисту гідність Штрауса своїми малюнками: „Ні його людські риси, ні його 
індивідуальні особливості не повинні ... бути доведені до відома спостерігача 
за допомогою використаного карикатуристом спотворення. Замість цього 
метою є показ його „тваринних’ характеристик і відповідної поведінки.“ Далі 
суд заявив: „Саме зображення сексуальної поведінки, яка досі складає основу 
інтимного життя людини, яка заслуговує захисту, направлене на знецінення 
відповідної особи як особистості та позбавлення її гідності як людини. ... У разі 
втручання в саму суть людської гідності, яка захищена першим абзацом першої 
статті Конституції, завжди присутнє грубе завдання шкоди конституційному 
праву на недоторканність приватного життя, що ... більше не потрапляє під 
захист художньої діяльності.“
 

Справа „Король Груша“

Коли в 1980-х роках карикатурист Ганс Тракслер дражнив у сатиричному журналі 
„Титанік“ кандидата на пост канцлера Гельмута Коля „грушою“ за допомогою 
слів та зображень, багато хто не знав, що це насмішка не тільки через схожість 
фрукта з формою голови Коля, але ще й має історичний підтекст. Після Липневої 
Французької революції в 1830 році новообраний „король Франції“ Луї-Філіпп надав 
громадянам гарантію повної свободи друку і відмінив будь-який вид цензури. Він 
закріпив це у сьомій статті нової Конституції.
Але з жовтня 1830 року і до квітня 1831 року було прийнято п’ять законів, які 
дозволили уряду все-таки встановити обмеження на свободу друку. Крім усього 
іншого, були передбачені покарання за нападки преси на гідність короля (закон 
від 29 жовтня 1830 року). У відповідь на нові обставини був заснований новий 
журнал „Petite Presse“. Сторінки цього журналу коментували політичні події за 
допомогою сатиричних матеріалів у формі текстів i зображень. Всього за три роки 
були засновані найголовніші сатиричні журнали 19 століття. До них належали “La 
Caricature“ (1830) та “Le Charivari“ (1832). Але з середини 1831 року їхня критика 
все більше і більше стала спрямовуватися проти особистості короля. Хоч і на 
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початку він мав репутацію прихильника ліберальних та демократичних поглядів, 
вже незабаром з’ясувалося, що стиль його правління насправді є консервативним 
та авторитарним. Таким чином, тільки в 1831/32 роках проти різних інституцій 
друку було порушено 411 судових процесів, 143 з яких закінчилися штрафом або 
тюремним ув’язненням.
Один із цих судових процесів був порушений проти шарля філіпОна (* 1800; 
† 1861), видавця журналів  „La Caricature“ та „Le Charivari“. Його звинувачували 
в образі особистості монарха. Крім усього іншого, причиною цього процесу став 
малюнок, який був опублікований  в „La Caricature“. На ньому зображений муляр 
з рисами Луї-Філіппа, який штукатуркою зафарбовує ідеали Липневої революції, 
які написані на стіні. У рамках свого захисту філіпОн намагався звести до абсурду 
всі докази про схожість муляра з королем. Для цього він навіть намалював 
перетворення зображення короля в грушу, яке складалося з чотирьох етапів. 
Тим самим він намагався дати зрозуміти суддям, що за такої логіки зображення 
груші, голови у формі груші або навіть будь-якої іншої гротескної голови, яке 
за збігом обставин нагадувало б Луї-Філіппа, мало б бути покараним. Однак 
усе це було не мало результату. 14 листопада філіпОн був засуджений до шести 
місяців позбавлення волі і штрафу у розмірі 2.000 франків. Лише за десять днів 
грушеві малюнки філіпОна з’явилися в „La Caricature“. Оскільки принаймні деякі 
екземпляри були конфісковані, малюнки були надруковані ще раз у номері, який 
вийшов 26 січня 1832 року. Їх миттєва публікація разом з репортажами різних 
газет про судовий процес зробила мотив груші дуже популярним. На сатиричних 
сторінках грушевий мотив широко використовувався різними карикатуристами, 
зокрема Оноре Дом’є. Врешті-решт це стало звичним глузливим символом 
Липневої монархії і призвело до того, що Луї-Філіппа почали називати „roi poire“ 
(„Король Груша“).
Вважається, що часте використання порівняння з грушею в сатиричних листках 
призвело до того, що французьке слово „poire“ стало означати „дурний“ або 
„дурень“.
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Мистецтво і загальне право на 
недоторканність приватного  

життя  

У Німеччині зазіхання на честь особистості, як правило, розглядаються як 
цивільна справа. Відповідно до цивільного законодавства, загальне право 
на недоторканність приватного життя, що, згідно із судовим тлумаченням, 
урегульоване в першому абзаці першої статті і в першому абзаці другої статті 
Конституції Німеччини, захищає людину 
насамперед від приниження, наклепу на 
спосіб життя людини та її характеру. У 
разі виявлення відповідного порушення 
цивільне законодавство допускає по-
дання позовів щодо відшкодування 
збитків, сплати неустойки або судової 
заборони. Проте постраждалі повинні 
терпіти зазіхання на загальне право 
недоторканності приватного життя, якщо 
в контексті врівноваження конфліктуючих 
інтересів воно буде переважене свободою 
мистецтва, яка гарантована митцям у 
третьому абзаці п’ятої статті Основного 
закону, або іншими основними правами.

Allmächtiger Sommer (Всемогутній Зоммер)
WirtschaftsWoche vom 14.09.2000

Еріка Люст: „Пані Орош виступає за всесвітню 
спадщину“ (2009)

Приватна колекція
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Справа „Всемогутній Зоммер“

У 2000 році німецький діловий журнал „WirtschaftsWoche“, що належить 
видавництву „Handelsblatt“, опублікував статтю під назвою „Всемогутній Зоммер“ 
про економічний і фінансовий стан акціонерного товариства „Deutsche Telekom 
AG“. Відповідно до змісту цієї статті директор з управління компанії Рон Зоммер 
своїм „диктаторським характером“, як „Король-Сонце“, завів компанію в 
глибоку кризу. Це було пов’язано з мільярдними втратами і крахом акцій „Deutsche 
Telekom“  на фондовій біржі, в результаті чого рада директорів передчасно 
поклала край „епосі Зоммера“. Стаття супроводжувалась фотографією людини 
в діловому костюмі, яка сиділа на рожевій літері „Т“ з логотипу „Telekom“, що 
розвалювалась, і безтурботно дивилася вгору. Зображення цієї людини булo 
зроблене за допомогою на п’ять відсотків розтягнутої голови Зоммера, що була 
вирізана з однієї з його фотографій. При цьому її помістили на чуже тіло. Зоммер 
не хотів, щоб його лице виглядало довшим, щоки і підборіддя щільнішими і 
ширшими, шия коротшою і товщою, а колір шкіри блідішим. Тому він подав 
клопотання про винесення судової заборони на публікацію цієї статті.
Після того як регіональний суд Гамбурга і Ганзейський вищий земельний суд 
прийняли рішення на користь Зоммера, „Handelsblatt“ звернувся до Верховного 
суду Федерації, який скасував рішення нижчих за рівнем судів і відхилив позов у 
повному обсязі. Суд постановив, що факт публікації сатиричної ілюстрації сам по 
собі не надає можливості захищатися свободою мистецтва відповідно до третього 
абзацу п’ятої статті Конституції. Поясненням цьому є те, що, хоча сатира і справді 
може бути мистецтвом, але не кожна сатира є ним. Суд вважає, що фотомонтаж 
є лише „оболонкою“ для вираження думки, право на яку захищене першим 
реченням першого абзацу п’ятої статті Конституції і яка в цьому випадку виражає, 
що Зоммер безтурботно сидить „на престолі“ над проблемами „Телекому“. У 
зв’язку з цим суд постановив, що зображення знаходиться під захистом свободи 
слова. Тому позивач повинен терпіти обмеження свого загального права на 
недоторканність приватного життя для того, щоб була забезпечена ця свобода 
вираження думки.
Проти рішення Верховного суду Федерації Зоммер подав конституційну скаргу 
до Федерального Конституційного суду, який у 2005 році задовольнив його 
конституційну скаргу: оскільки в результаті технічних маніпуляцій обличчя 
Зоммера змінилося, то ця частина графічної реалізації висловлювання має 
окреме відношення до питань щодо особистої недоторканності: „Фотографії 
дають уявлення про зовнішність оригіналу, і глядач припускає, що зображене 
обличчя дійсно має такий вигляд.“ Однак у випадку маніпуляції зображення це 
було б неправильним: „Сутність, яку несе в собі зображення“, – продовжували 
конституційні судді, – „стає неточною в будь-якому випадку, якщо зображення 
змінюється таким чином, що зміни виходять за ті межі, які виключно необхідні 
для технічного відтворення або не є незначними за своїм змістом.“ Такі 
маніпуляції зачіпають право особистості „незалежно від того, чи здійснюються 
вони з добрим або шкідливим наміром.“ Суд постановив, що опис реальності, який 
переданий за допомогою зображення, є неточною інформацією. Ця інформація 
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не може розглядатися як надана Конституцією можливість формування думки, 
що за своєю суттю згідно з законом повинна відповідати дійсності. Оскільки в 
цьому випадку зображення не відповідають реальності, то вони не знаходяться 
під захистом як предмет вільного вираження думки.
Федеральний Конституційний суд скасував винесений на нижчому судовому 
рівні вирок, і справу було повернуто до Ганзійського вищого земельного суду. 
Цього разу земельний суд вислухав експерта з питання про те, чи справді риси 
обличчя Зоммера, на які скаржився позивач, під час монтажу були піддані 
маніпуляціям, які виходять за рамки необхідного з технічної точки зору. Зібрані 
докази переконали суд, що це саме так і є. Крім цього, суд постановив, що ці 
зміни були досить істотними, щоб завдати серйозних збитків праву позивача 
на недоторканність приватного життя. Отже, рішення має залишитися таким: 
відповідачу, видавництву „Handelsblatt“, було заборонено поширювати 
опублікований фотомонтаж.
Позов, який був поданий видавництвом проти цієї заборони до Європейського 
суду з прав людини, був остаточно відхилений 15 березня 2016 року. Це поклало 
край юридичній суперечці, яка тривала 16 років.

Справа „Дрезденський мер“

Картина „Пані Орош виступає за всесвітню спадщину“ художниці Еріки люст 
(* 1961) була створена восени 2009 року. ЇЇ створенню передував той факт, 
що долина Ельби в німецькому місті Дрездені мала втратити статус об‘єкта 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який вона отримала в 2004 році. Причиною цього 
стало скандальне будівництво Вальдшльохсенського мосту, який у мальовничій 
місцевості з‘єднує два береги річки Ельба. У 2005 році у зв‘язку з проведенням 
референдуму, в ході якого виборці схвалили будівництво мосту, противники цього 
проекту звернулися за допомогою до Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Після того, як незалежна експертиза оцінила будівництво як суттєве втручання в 
культурний ландшафт дрезденської долини Ельби, він у 2006 році був доданий 
до списку об‘єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою зникнення. 
Незважаючи на це, в 2007 році розпочалося будівництво. Комітет всесвітньої 
спадщини ясно дав зрозуміти: „Якщо будівництво мосту не буде зупинене і 
шкода не буде усунена, то долина Ельби в Дрездені буде виключена зі списку 
всесвітньої спадщини в 2009 році.“ Оскільки це попередження не знайшло 
відгуку, то 25 червня 2009 року Комітет всесвітньої спадщини знову зібрався, 
щоб обговорити долю долини Ельби в Дрездені. В рамках цього обговорення 
інтереси Дрездена представляла мер міста – Хельма Орош, яка активно 
підтримувала проєкт будівництва. У результаті шестигодинної дискусії долина 
була остаточно виключена зі списку всесвітньої спадщини. Вальдшльохсенський 
міст був відкритий 24 серпня 2013 року.
Картина Еріки люст, що зображує Хельму Орош на фоні мосту майже голою, в 
підтяжках і з посадовим ланцюгом на шиї, вперше з‘явилася в інтернеті в анонсі 
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Спільноти художників Дрездена. Мер же дізналася про це з журналу „Більд“. Вона 
відчула себе приниженою цим зображенням і подала позов проти художниці з 
вимогою накласти судову заборону на публікацію цієї картини. Земельний суд 
Дрездена ухвалив, що право Орош на особистий імідж і її загальне право на 
недоторканність приватного життя були порушені. На його думку, картина 
не була сатиричною, тому що не було видно, що вона „була створена з 
характеристиками, які властиві сатирі, зі спотвореннями, відстороненістю і 
перебільшеннями, а навпаки, глядач з великою ймовірністю буде асоціювати її 
з реальною людиною.“
У 2010 році вищий земельний суд Дрездена скасував рішення земельного суду. 
Свобода мистецтва і вираження думки мають більш пріоритетний статус, ніж 
загальне право на недоторканність особистості. Картина являє собою „сатиричне 
зображення поточної політичної події, яке підлягає під захист загальної свобо-
ди вираження думки.“ „Агітація“ Хельми Орош з розкритими обіймами в позі, що 
вказує на міст, і водночас вона була піддана глузуванню.“ Таким чином, оголеність 
„може розглядатися як алегоричне уявлення неможливості або нездатності 
[Орош] ... чинити подальший вплив на хід розгляду ЮНЕСКО.“ Суд заявив, 
що автор хотів зобразити Орош за аналогією з героєм казки Ганса Крістіана 
Андерсена „Нове вбрання короля“ не як фігуру влади, а швидше як предмет 
глузувань, залишивши Хельзі від її службового становища тільки посадовий 
ланцюжок. На думку суду, суть цієї заяви не виходила за межі того, з чим Орош, 
будучи політичним і громадським діячем, мала б миритися. Суд розвинув свою 
думку ще далі: „Прийнятність сатиричного зображення в художній формі 
не має залежати від того, наскільки сильно людина, яка зображена, буде 
спотворена. Як наслідок, вона також не може залежати від того, наскільки 
вона буде впізнаванною для глядача. Також додання чужого тіла не обов‘язково 
повинно призводити до заборони публікування зображення. ... Однак оголена 
жінка на картині відрізняється від фотомонтажу тим, що її зображення, навіть 
в натуралістичному поданні, завжди є лише інтерпретацією художника. Це 
також формує очікування глядача.“
Еріка Люст продала картину одному власнику ресторану за 1.500 євро ще до 
першого судового засідання.
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Мистецтво та „богохульство“

George Grosz:
„Maul halten und weiter dienen“ 
(Георг Гросс:
„Закрий свого рота і продовжуй 
служити“)
„Hintergrund“ з 17 малюнків для 
постанови „Швейка“ на сцені 
Пескатора (1928)

Образа конфесій, релігійних громад та ідеологічних об‘єднань може бути 
покараною згідно з параграфом 166 Кримінального кодексу (КК) Німеччини, який 
також відомий як „параграф про богохульство“. Він передбачає позбавлення 
волі строком до трьох років або грошовий штраф. Саме ця стаття має велике 
значення для кримінального переслідування за художню діяльність, зокрема за 
карикатуру або сатиру, які часто спрямовані проти релігії та духовенства.

Крис Офілі:
„The Holy Virgin Mary“ (1996)

Музей сучасного мистецтва, Нью-Йорк
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Справа „Христос у протигазі“ 

Одним з найбільш сенсаційних судових процесів, пов‘язаних з порушенням 166 
параграфа КК Німеччини, були судові слухання проти німецького художника, 
графіка і карикатуриста гЕОрга грОсса (* 1893; † 1950) та його видавця ВЕланда 
гЕрцфЕльдЕ (* 1896; † 1988). 
У травні 1928 року їм було висунуто звинувачення в образі церковних установ. 
Підставою для судового позову стали три з 17 малюнків, що їх грОсс створив 
як  декорації для постановки вистави за романом Ярослава Гашека „Пригоди 
бравого вояка Швейка“ в січні 1928 року в Берліні. Режисером вистави був Ервін 
Піскатор. Ці ж малюнки були опубліковані у вигляді портфоліо під назвою „Фон“ 
(„Hintergrund“).
На другому аркуші збірника знаходиться картина „Вклоніться владі“ (“Seid 
untertan der Obrigkeit“), на якій зображені прусський та австрійський офіцери 
на фоні судді з батогом у руках, хвіст якого нагадує знаки параграфів, поруч 
знаходиться представник духовенства, який, стоячи перед відкритою Біблією, 
тримає на своєму носі хрест, що балансує. На дев‘ятому аркуші зображений 
священик, який від емоцій стискає кулаки під час своєї проповіді за кафедрою. 
Його рот замість слів вивергає всілякі види боєприпасів. Ця картина має назву 
„Вилив святого духу“ (“Die Ausschüttung des Heiligen Geistes“).
Однак вирок Шарлоттенбурзького суду присяжних першої інстанції від 10 грудня 
1928 року був винесений лише на підставі десятого листа збірки – малюнка, який 
зображає Христа в протигазі та солдатських черевиках, прикутого до хреста, 
з підписом „Закрий свого рота і продовжуй служити“ (“Maul halten und weiter 
dienen“). Цей напис, який, на думку суду, є ствердженням самого Христа, був 
розцінений як грубе і зневажливе ставлення до шанованого багатьма людьми 
розп‘яття.
10 квітня 1929 року грОсс і гЕрцфЕльдЕ були виправдані завдяки їхній апеляції до 
другої великої палати з кримінальних справ третього обласного суду міста Берліна. 
Всі ці малюнки необхідно було розглядати в загальному контексті, щоб у повній 
мірі зрозуміти та розкрити їхній зміст. Основним посланням зображення Христа 
в протигазі служило твердження: „Протигаз і солдатські черевики не мають 
нічого спільного з Христом, як і пропаганда мілітаризму представниками 
церкви не мають нічого спільного зі справжнім християнським ученням.“ грОсс, 
на думку суду, хотів продемонструвати приниження християнського вчення 
церквою, яка розпалює та підтримує війну. Сам автор такого не стверджував.
Однак друга колегія з кримінальних справ рейхського суду, яка повинна була 
винести рішення у цій юридичній суперечці як апеляційна інстанція, не була 
згідна з таким тлумаченням картини. У своїй постанові від 27 лютого 1930 року 
колегія заявила, що наміри художника можуть бути взятими до уваги лише у 
тому випадку, „якщо художні засоби, які він використовує, викликають лише 
дійсно намічені ним і ніякі інші враження.“ Тому необхідно було перевірити, чи 
не сприймалось віруючими вже саме зображення Христа в „ганебній позі“, без 
урахування намірів художника як груба форма зневаги. Питання ж про те, кому 
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мають бути присвоєні слова „Закрий свого рота та продовжуй служити“, в цьому 
судовому слуханні навіть і не піднімалося.
У зв‘язку з цим всі вимовлені судом міркування та проблеми були в центрі 
уваги під час судових слухань у третьому обласному суді міста Берліна, після 
того як суд рейха повернув цю справу на повторний розгляд. 4 грудня 1930 
року обласний суд у своєму рішенні вдруге ухвалив, що немає ніяких підстав 
припускати, що фраза на малюнку належить самому Христові. На підставі цього 
суд рейху виніс новий виправдувальний вирок, який цього разу 5 листопада 1931 
року був підтверджений під час другої апеляції.
Майже через рік після закінчення судового процесу, в січні 1933 року, грОсс 
покинув Німеччину. Тільки після понад 25 років він повернувся до Берліну, де 
й помер 6 липня 1959 року. У 1937 році деякі з його робіт, зокрема і „Христос у 
протигазі“, були показані на нацистській виставці „Дегенеративне мистецтво“ в 
місті Мюнхені.

Справа „The Holy Virgin Mary“

З 2 жовтня 1999 року до 9 січня 2000 року в Бруклінському музеї мистецтва 
в місті Нью-Йорку проходила виставка „Сенсація“, яка мала великий резонанс. 
Представлені на ній роботи з колекції торговця витворами мистецтва та галериста 
Чарльза Саатча раніше виставлялися в Королівській академії мистецтва в 
Лондоні і в Гамбургзькому вокзалі в Берліні.
Британський художник нігерійського походження кріс Офілі (* 1968), член 
об‘єднання „Молоді британські художники“, надав для цієї вистави картину 
„Пресвята Діва Марія“. На ній була зображена чорна Мадонна в оточенні 
численних фігур, зроблених з вирізаних з порнографічних журналів жіночих 
геніталій. Ці фігури іронічно натякають на фігури маленьких голих хлопчиків 
(путті), які часто прикрашають традиційні релігійні картини. Одна з оголених 
грудей самої Мадонни зроблена зі слонячого гною.
Картина, яка не викликала особливої реакції ані в Лондоні, ані в Берліні, в Америці 
ще до її відкриття в Бруклінському музеї мистецтва в місті Нью-Йорку стала 
причиною палких суперечок: колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані назвав 
цю картину „божевільною“. Джуліані сприйняв використання Офілі слонячого 
гною в якості одного з матеріалів як напад на релігію. Мер вимагав забрати цю 
картину з виставки, а коли музей мистецтва відмовив йому, то він анулював свій 
грант у розмірі 7,2 мільйона доларів. Вільям Донах‘ю, президент „Католицької 
ліги релігійних та громадських прав“, був також обурений цією картиною. 
Говорячи про творчість Офілі, він сказав, що не дивно, що навіть Адольфа 
Гітлера визнали художником, тому що все, що тому потрібно було зробити, щоб 
його радо прийняли в мистецькі кола, це назвати себе самого митцем. Попри це 
виставка привернула увагу великої кількості людей. 
Пізніше федеральний окружний суд східного округу Нью-Йорка постановив, 
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що анулювання коштів для музею мером Джуліані, порушило свободу думок, 
яка гарантована першою поправкою до Конституції США: „У країні немає більш 
важливої справи та серйознішої проблеми, ніж спроба чиновників піддати 
цензурі витвори мистецтва і поставити під загрозу життєздатність великої 
установи культури як покарання за недотримання волі держави.“ Суддя 
Ніні Гершон додала, що попри свою суперечливість „Сенсація“ була оцінена 
іншими визнаними музеями як виставка, що гідна публічної експозиції. Під час 
судового розгляду Бруклінський музей відзначив, що Офілі для своїх картин 
часто використовував слонячий гній, щоб виявити повагу до своєї африканської 
батьківщини. Порнографічні ж вирізки з журналів були натяками на декаданс 
західної культури. Джуліані був обурений: „У першій поправці немає нічого, що 
підтримувало б жахливі й огидні проекти.“
У середині грудня 1999 року 72-річному чоловікові на ім‘я Денніс Хайнер вдалося 
намастити фарбою обличчя та верхню частину тіла Мадонни, перш ніж він був 
затриманий охоронцями Бруклінського музею. Пізніше дружина Хайнера заявила, 
що її чоловік, побожний католик, хотів висловити протест проти „богохульства“. 
Денніс Хайнер був засуджений до умовного тюремного ув‘язнення за „злочинне 
хуліганство“ (“criminal mischief in the second degree“), яке відмінили, коли він 
сплатив штраф у розмірі 250 доларів.
Після такого гучного скандалу в Нью-Йорку запланований показ картини в 
Національній галереї Австралії в Канберрі був скасований. У 2007 році картина 
була придбана австралійським колекціонером Девідом Волшем. У 2010 році 
вона була виставлена в Британській галереї „Тейт“ у рамках ретроспективи 
художніх робіт Офілі. З 2011 року картина „Пресвята Діва Марія“ виставляється 
в приватному Музеї Старого і Нового Мистецтва (MONA) Волша в Хобарті, 
Тасманія. (З 2018 року картина знаходиться в музеї сучасного мистецтва 
(Museum of Modern Art [MoMA]) в місті Нью-Йорку.)



43

Мистецтво та антидержавна 
діяльність

Юрген Хольтфретер: 
Задня обкладинка книги
„Laßt mich bloß in Frieden – Ein Lesebuch“ 
(„Просто дайте мені спокій – підручник“)
Х. Венске та інші (1981)

У перших двох розділах особливої частини Кримінального кодексу Німеччини 
зібрані найважливіші кримінально-правові положення, які стосуються захисту 
держави. Їхньою центральною темою є правопорушення стосовно демократично-
конституційної держави. Ці норми спрямовані на захист Федеративної Республіки 
Німеччини від дифамації самої держави (§§ 90 і далі Кримінального кодексу 
Німеччини) та проти пропаганди, яка ставить державу під загрозу (§§ 86 і далі 
Кримінального кодексу Німеччини). 

Kiss: „Tournee Alive“ (2008) 
Концертна афіша 

в Парижі-Берсі
Концертна афіша 

в Мангаймі
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Справі „Сеча на національному прапорі“ 

Другий номер першого абзацу § 90a Кримінального кодексу Німеччини захищає 
прапор Федеративної Республіки Німеччини як державний символ. Осквернення 
прапора карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом.
Однак такий захист національного прапора від осквернення може суперечити 
конституційній гарантії свободи мистецтва. В основі одного такого конфлікту, 
який подолав декілька інстанцій судової системи і знайшов відгук у юридичній 
документації, була наступна історія. У 1981–1982 роках фірма, яка займалася 
поширенням книг, продала численні екземпляри книги кишенькового формату 
під назвою „Просто дайте мені спокій“ („Laßt mich bloß in Frieden“). Цю 
книгу презентували як звичайну художню літературу – книга, в якій зібрані 
антимілітаристська проза і поезія, розбавлена карикатурами й колажами. ЇЇ задню 
обкладинку прикрашав колаж з двох фотографій. У верхній частині цього колажу, 
який згодом став об‘єктом кримінального розгляду, знаходиться кольорова 
фотографія чоловічого торсу в момент сечовипускання. На нижній фотографії 
зображений графічно змонтований струмінь сечі, що спрямований на прапор, 
який солдати розтягли на честь церемонії присяги. На землі, під прапором, також 
зображена жовта калюжа.
Районний суд міста Гісена оштрафував керівника видавництва на 90 щоденних 
виплат по 50 німецьких марок. На думку суду, в цій ситуації не йдеться про 
свободу мистецтва, оскілки не спостерігається ніяких ознак того, що колаж є 
витвором мистецтва. Дослівно суд заявив: „Можливо, який-небудь професор у 
своїй суб‘єктивній думці зможе знайти в цій картині так зване мистецтво, 
але суд не має нічого спільного з такою точкою зору.“ Апеляція на це судове 
рішення була відхилена вищим земельним судом Франкфурта-на-Майні як 
необґрунтована.
Згодом засуджений подав конституційну скаргу до Федерального конституційного 
суду і піддав критиці порушення гарантії художньої свободи. 7 березня 1990 року 
Федеральний конституційний суд скасував вирок. Насамперед, беручи до уваги 
як формальні так і матеріально-правові аспекти, суд підтвердив, що колаж є 
витвором мистецтва. І навіть його образливий характер не може позбавити його 
цієї якості. Мистецтво, за словами суддів, не повинно підлягати оцінці стилю, яку 
ставить держава, та відповідати встановленим державою стандартам. Той факт, 
що художник своєю творчістю хотів передати певну думку, не позбавляє його 
захисту на вільне мистецтво.
Водночас суд зазначив, що це не виключає покарання відповідно до другого 
номера першого абзацу § 90а Кримінального кодексу Німеччини. Гарантія 
художньої свободи може суперечити будь-яким конституційним положенням. 
Мета державних символів полягає в тому, щоб збудити почуття та розуміння 
національної гордості у громадян. Федеративна Республіка Німеччина як вільна 
держава покладається на ідентифікацію своїх громадян з фундаментальними 
цінностями, які символізує цей прапор. Таке значення федерального прапора 
робить його об‘єктом, який знаходиться під захистом цієї статті Кримінального 
кодексу Німеччини. Однак саме це і суперечить свободі творчості.
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Але у зв‘язку з гарантією свободи творчості захист символів не повинен призводити 
до того, що держава буде повністю захищеною від критики або протесту. Тому 
якість конституційних прав, які суперечать одне одному, необхідно зважувати в 
кожному конкретному випадку.
Винесений вирок не відповідав цим конституційним вимогам: карикатура 
мала насамперед антимілітаристське послання. Вона була спрямована проти 
державної церемонії принесення солдатами присяги або клятви. І справді, 
на колажі показане зневажливе ставлення до державного символу. Однак 
держава є об‘єктом нападів лише тією мірою, в якій вона забезпечує особливу 
легітимність військової служби за допомогою надання права на використання 
державної символіки під час призову на військову службу. В такому разі виражена 
вище описаним чином критика стосується не самого державного прапора, а 
спрямована проти зловживання ним. Це і є те фундаментальне твердження, що 
його автор висловив за допомогою зображення людини, яка випускає сечу на 
державний символ. Суд установив, що зображена сатира має більше свободи, 
ніж її фактичний зміст.

Справа „KIss“ “

Поряд зі свастикою рунічний знак  „S“ “ є символом, який найкраще і найбільше 
викликає асоціації з нацистським режимом. Цей знак, відомий в епоху націонал-
соціалістичного режиму як „Siegrune“ (нім. „руна перемоги“), використовувався як  
емблема різноманітних молодіжних і дитячих організацій НСДАП. Здвоєна руна 
„зіг“ слугувала розпізнавальним знаком парамілітарного формування „загону 
захисту“ (СС). Тому цей символ, як ніщо інше, символізує свавілля і тиранію. 
Демократична конституційна держава може бути зацікавленою у виключенні 
цього символу з повсякденного політичного життя.
Так і перший номер першого абзацу § 86а Кримінального кодексу Німеччини 
забороняє використовувати символи антиконституційних організацій. Порушення 
цього закону карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом. 
Однак слід завжди брати до уваги той факт, що будь-яка стаття Кримінального 
кодексу Німеччини, яка обмежує свободу мистецтва, має розглядатися на фоні 
цінного значення гарантії свободи мистецтва. Тому при застосуванні § 86а 
Кримінального кодексу необхідно зважувати конкретні конституційні цінності, які 
в конкретному випадку суперечать одна одній. При цьому потрібно обов‘язково 
враховувати індивідуальні обставини кожного з цих випадків.
Отже, виникає питання про те, чи може і, якщо так, то якою мірою, мистецтво, 
що використовує такі символи, стати об’єктом кримінального розслідування. Це 
ілюструє наступний випадок.
Заснована в 1973 році в Нью-Йорку, американська хард-рок група Kiss є однією 
з найуспішніших рок-груп, яка продала понад 100 мільйонів альбомів в усьому 
світі. В їхньому логотипі букви „S“ в назві групи замінені на „S“. На питання про 
причини цього рішення учасник групи Джин Сіммонс відповів: „Це не має ніякого 
відношення до „СС“. Зрештою, я сам єврей.“
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Після перших розслідувань прокуратури проти німецького дистриб‘ютора групи 
і погрозам магазинам з продажу платівок у вигляді конфіскації всіх альбомів 
компанія звукозапису Phonogram з міста Гамбурга вже в 1980 році оголосила 
про зміну логотипу.
З моменту виходу збірки „Killers“ у 1982 році нові записи Kiss (включно з 
перевиданнями) поширюються в Німеччині з двома звичайними літерами „S“ у 
назві групи на обкладинці. Проте в продажу все ще можна зустріти старі видання 
й імпортовані альбоми. Це свідчить про те, що проблема з § 86а Кримінального 
кодексу Німеччини остаточно не усунена. У липні 2008 року міністр юстиції 
землі Баден-Вюртемберг Ульріх Голль (FDP) відповів на запит двох членів 
партії зелених, проінформувавши парламент землі, що в 2001 та 2002 роках в 
прокуратурі міста Мангайма було розпочато три попередні розслідування у зв‘язку 
з використанням рун у назві музичної групи Kiss. Жодне з цих розслідувань не 
завершилося винесенням обвинувального вироку.
Улітку 2008 року група Kiss виступила у восьми містах Німеччини з туром  
„Alive 35“. На відміну від інших європейських країн, тут на плакатах була написана 
назва групи з двома звичайними літерами „S“. Однак сцену прикрашав логотип 
Kiss з рунами. А в 2011 році чинний на той момент міністр з охорони навколиш-
нього середовища в Баварії Маркус Зьодер (CSU) з‘явився в телевізійній передачі 
„Fastnacht in Franken“ одягнений як соліст групи Kiss Пол Стенлі – у футболці з 
оригінальним логотипом – без будь-яких юридичних наслідків.
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Мистецтво та пропаганда 
насильства

У четвертому законі про реформу кримінального права Німеччини від  
23 листопада 1973 року німецькі законодавці постановили, що поширення 
зображень, що пропагують крайні форми насильства, будуть каратися згідно з 
§ 131 Кримінального кодексу Німеччини. В інших країнах аналогічного закону не 
існує. Згідно з нині чинним законом, поширення зображень, які „відображають 
жорстоке або інше нелюдське насильство відносно людей або інших подібних до 
них істот у такій формі, що прославляють акти насильства або знецінюють 
завдану ними шкоду, або демонструють жорстокість чи негуманність вчинків, 
які принижують гідність“, можуть каратися тюремним ув‘язненням строком до 
одного року або грошовим штрафом. 

Вільгельм Буш: Ілюстрація „Остання витівка“ 
(„Letzter Streich“) (1865)

Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen
 (Макс і Моріц. Історія про витівки в семи частинах)

Cannibal Corpse: 
Футболка з обкладинкою альбому „Butchered at 
Birth“ 
Вінсент Локке (1991)
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Справа „Butchered at Birth“ 

Cannibal Corpse – американська дет-метал група, яка була заснована у 1988 році. 
У 1991 році обкладинкою свого другого студійного альбому „Butchered at Birth“ 
(„забитий при народженні“), яка була оформлена американським художником 
коміксів Вінсемом Локком, вона одразу ж викликала величезний ажіотаж. Локк 
став відомим завдяки створенню надзвичайно жорстоких хоррор-малюнків. І 
навіть нині він продовжує ілюструвати майже всі обкладинки для альбомів групи  
Cannibal Corpse. На обкладинці альбому „Butchered at Birth“ зображені два зомбі 
в закривавлених фартухах, які препарують жінку, яка лежить на столі і народжує 
дитину. Один із зомбі вириває немовля разом з пуповиною з живота жінки. 
Водночас інший зомбі протикає через оголені ребра ножем м‘ясника її серце. 
На задньому плані видно трупи немовлят, які за пуповину або власний кишечник 
підвішені до стелі. У декого з них немає рук або ніг.
Федеральна служба з контролю за шкідливими для молоді медіа за декілька 
тижнів після виходу альбому оголосила його обкладинку у зв‘язку з  її схильністю 
до „соціально-етичної дезорієнтації дітей і підлітків“ та „загрози моральності“ 
протизаконною. Це означало, що обкладинка більше не могла буди доступною 
дітям і молоді в будь-якій формі. Тексти пісень з альбому „Butchered at Birth“, 
які через стиль їх виконання („гроул“) були незрозумілі, але водночас не менш 
агресивні, не були заборонені постановою служби.
Однак у рамках обґрунтування цього рішення, було відзначено, що не можна 
не враховувати той факт, що „виходячи з широкого розуміння мистецтва, 
обкладинка може бути класифікована як витвір мистецтва.“ Але далі було 
наведено таке: „Гарантія свободи мистецтва не є абсолютною, а обмежується 
Конституцією. Тому необхідно зважити цінність конституційної гарантії 
свободи мистецтва, цінність захисту неповнолітніх та цінність захисту 
людської гідності (гарантована у першому абзаці першої статті ОЗ), які в 
цьому випадку суперечать одна одній. Єдина мета обкладинки – зобразити 
жорстоке звірство. Вона задумана таким чином, що повага глядача до фізичної 
недоторканності людини і ідей гуманності дуже глибоко порушується.“
Після цього звукозаписна компанія Cannibal Corpse почала продавати альбоми 
„Butchered at Birth“, використовуючи нейтральну обкладинку. Однак 3 березня 
1994 року група „Butchered at Birth“ за її пропаганду насильства була визнана 
протизаконною рішенням Штутгартського районного суду на всій території 
Німеччини (порушення першого абзацу § 131 та третього абзацу § 184 Кримі-
нального кодексу [стара версія] ). Відтоді альбом не дозволялося продавати 
навіть дорослим. Крім цього, було заборонено слухати цю музику в громадських 
місцях.
У 1997 році термін дії рішення районного суду міста Штутгарта закінчився. І 
хоча альбом все ще входив до списку заборонених музичних альбомів, він 
став доступний для дорослих. Наприкінці 2002 року в Німеччині з‘явилося 
нове видання альбому „Butchered at Birth“, а в 2003 році федеральна служба 
заборонила і його обкладинку, і тексти пісень. Ця заборона є чинною і донині.
Стратегія заборони поширення таких альбомів посередництвом роздрібної 
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торгівлі насамперед з метою захисту неповнолітніх не є ефективною у зв‘язку з 
наявністю можливості без значних зусиль купити заборонений диск з оригіналь-
ною обкладинкою за кордоном. Це легко можна зробити, використавши інтернет. 
Крім того, під забороною перебувала тільки обкладинка, а не саме зображення 
на ній. Тому різну фан-атрибутику з цим зображенням (наприклад, футболки чи 
наліпки) можна було придбати абсолютно легально.

Справа „Макс і Моріц“

Тексту, в якому б дітей спочатку живцем перемелювали у млині, а потім 
згодовували б тваринам, немає навіть у групи  Cannibal Corpse. І їхній ілюстратор 
Вінс Локк ще не створив такої обкладинки. Але, напевно, і текст, і обкладинка 
одразу ж були б заборонені відповідно до § 131 Кримінального кодексу Німеччини. 
Однак майже 150 років тому в чимало дитячих кімнат успішно прокралася книга, 
в якій був і в словах, і в текстах описаний подібний жорстокий сценарій вбивства. 
У лютому 1865 року Вільгельм Буш (* 1832; † 1908) відправив свій найвідоміший 
твір „Макс і Моріц“ до свого першого видавця Каспара Брауна в Мюнхен.
 

„Горе вам!“ Хто їх не знає? Історія про двох бешкетників та їхні сім витівок, 
яка з першого видання розважала дітей, молодь і навіть дорослих по всьому 
світу. Саме вона зробила Буша одним з найвідоміших німців того часу. Своїми 
ілюстрованими розповідями Буш створив цілий новий жанр, тому його й 
називають „батьком сучасних коміксів“. Його неповторний стиль – чергування 
гумористичних малюнків у стилі дерев‘яних гравюр та наповнених зловтіхою 
двовіршів.
Яка мораль цієї історії? Макс і Моріц по-дитячому дуріють в селі в середині 
19 століття в існуючому ще на той час королівстві Ганновер. „Злити людей, 
дражнити собак, / в саду груші красти, / Що, звичайно приємніше, / Ніж за 
шкільною партою сидіти / Або в церкві, склавши ручки, / слухати про Закон 
Божий.“ Перші два їхні розіграші були спрямовані проти вдови Больте. Спочатку 
її улюблена домашня птиця ковтає шматки хліба, які Макс і Моріц прив‘язали 
до ниток, натягнених на хрест. У спробах звільнитися курки повисають на гіллі 
дерева, а після цього з‘являються на сковороді вдови Больте. Однак щойно 
обсмажену курку бешкетники викрадають через димохід і самі з‘їдають. Жертвою 
їхнього третього розіграшу став місцевий кравець Бок. Він догори ногами падає у 
воду після того, як дерев‘яний міст, який Макс і Моріц розпиляли, розвалюється 
під ним на дві частини. Учетверте Макс і Моріц підсипають порох у люльку 
вчителя Лемпелю. Люлька вибухає в той момент, коли вчитель намагається її 
розпалити. „Навколо нього валяється начиння, / Сам же він чорний, як вугілля 
– / Руки, ніс і голова / Обгоріли догола.“ Жертвою розіграшу під номером 
п‘ять став дядько Фріц. Макс і Моріц влаштували йому незабутню ніч. Вони 
заховали під його ковдрою хрущів. Під час шостого розіграшу бешкетники 
потрапляють у тісто для торта, коли намагаються вкрасти солодощі у 
пекаря. Однак, переживши процес випічки, вони рятуються втечею. Але сьомий 
і останній розіграш закінчується для Макса і Моріца дуже сумно. Їх спіймав 
фермер Меккер, коли ті різали його мішки, наповнені зерном. Фермер хапає їх і 



50

несе до млина. Там мірошник кидає їх в млин – „Жорно гуде, жорно шумить, / і 
тільки пил стіною стоїть!“, – поки їх не перемололо остаточно. Після цього їхні 
останки були згодовані домашнім птахам. Таке жорстоке покарання не здається 
нікому надмірним. Ніхто з сільської громади не ставиться зі співчуттям до смерті 
Макса і Моріца. Навпаки, всі вони раді порятунку від „шахраїв та їхніх витівок“.
Навіть до наших днів цей твір читається як „невинна“ історія про повстання 
чи протест проти влади дорослих, яка розважає і не дає нікому приводу для її 
заборони через пропаганду насильства.
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Мистецтво та порнографія

„Мистецтво може бути нецензурним, але ніколи водночас порнографічним.“ 
Цей концептуальний розподіл мистецтва та порнографії мав на меті остаточно 
вирішити тяжкий та незручний конфлікт між свободою мистецтва і поширенням 
порнографії, яке заборонене кримінальним правом (§ 184 Кримінального 
кодексу Німеччини). Попри це розвиток широкого розуміння мистецтва дедалі 
більше послаблює фундамент, який розділяє ці дві категорії. Врешті-решт це 
зумовило переплетіння між мистецтвом і порнографією. Наразі вже вважається, 
що навіть вистави, які стосуються виключно сексуальності, можуть мати 
художній характер. Очевидно, що чим ширшим є поняття мистецтва, тим менше 
можливостей усунути прояв порнографії у цій сфері. Але як мають бути створені 
„непристойні“ художні акти, щоб існувати 
як „першокласне“ мистецтво? Уривок з 
пошуку доказів:

(Школа) Пітера Пауля Рубенса: 
„Суд Паріса“ (приблизно 1636)
Галерея старих майстрів, Дрезден

Альфред Хрдлічка: 
„Золотий кут пеніса“  (1973) 
Портфоліо „Віденська кров“
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Справа „Листівки з картинами“

У середині 1830 років англієць Вільям Генрі Фокс Тальбот розробив принцип 
негативно-позитивного фотографічного процесу, який дозволяв відтворювати 
фотографічне зображення, використовуючи відбитки з негативів. Починаючи 
приблизно з 1860 року, це стало основою всіх фотографічних процесів і зробило 
можливим виготовлення повсюдно поширених листівок з картинами, на яких 
часто були зображені витвори живопису чи скульптури. Заповзяті продавці книг 
і торговці витворами мистецтва дуже швидко усвідомили, що можуть отримати 
великий резонанс та увагу, якщо почнуть випускати листівки із зображенням 
оголених жінок.
Однак публічне розміщення цих листівок у вітринах магазинів призвело до 
висунення обвинувачень у поширенні „непристойних видань“, які своєю чергою 
були заборонені кримінальним законодавством Німеччини в 1871 році (§ 184 
Кримінального кодексу Німецького рейха). „Непристойною“ вважалася будь-яка 
публікація, яка могла б підірвати моральну самосвідомість широкої громадськості.
У травні 1907 року проти торговця книгами з міста Бреславля (Вроцлав) ЕммО 
дЕлаХОнa, як і проти інших торговців, які були активними до нього, висунули 
обвинувачення за продаж листівок із зображенням, що належало школі Рубенса, 
– картини „Суд Паріса“. Цю листівку він продав комісарові поліції, який видав 
себе за клієнта. На картині зображені голі грецькі богині Афродіта, Афіна і 
Гера, кожна з яких намагається завоювати симпатію смертного юнака Паріса, 
щоб отримати від нього золоте яблуко з написом „найвродливішій“. 18 червня 
1907 року дЕлаХОн був засуджений Бреславським земельним судом до шести 
тижнів позбавлення волі за розповсюдження непристойних публікацій. Однак 
незадовго до цього випадку прокуратура Дрездена, посилаючись на рішення 
Верховного суду Німецького рейха, вирішила не висувати звинувачень по 
іншій справі, яка стосувалася непристойності таких самих поштових листівок: 
„Оригінали цих листівок є відомими витворами мистецтва... Їх головна мета 
полягає у розкритті краси оголеного чоловічого та жіночого людського тіла. 
Це саме по собі не є непристойним ... Тому і відтворення такого витвору 
мистецтва не є „непристойним“ і не стає таким завдяки „суб’єктивному 
задуму розповсюджувача“.
 

Однак 27 вересня 1907 року Верховний суд Німецького рейха відхилив апеляцію 
дЕлаХОна на рішення Бреславського земельного суду. На думку Верховного 
суду, дЕлаХОн, „розміщуючи листівки у вітрині магазину, демонстрував їх усім 
перехожим, незважаючи на їхню стать або освіту з метою продажу“. Суд таки 
визнав, що на листівках були зображені картини відомих майстрів. Але вони 
„безумовно були спрямовані на те, щоб викликати сексуальне збудження“ 
і тому можуть „порушити почуття сорому і моральності у взаєминах людей 
різних статей, під яким розуміється тільки порушення нормального відчуття 
порядності і моральності.“
Судова практика Верховного суду у цьому відношенні не була уніфікованою. 
Ймовірно, це і пояснює той факт, чому в наступному 1908 році на додатковому 
судовому засіданні Бреславський земельний суд, незважаючи на сумніви, визнав, 
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що листівка з репродукцією „Суду Паріса“ школи Рубенса та інші дві художні 
листівки не є непристойними. На цій ноті в Бреславі все стихло. Після заснування 
в 1910 році „Центрального управління з боротьби з непристойностями в словах 
та зображеннях“ при прокуратурі міста Берліна всі процеси про поштові листівки 
були перенесені до столиці. З початком Першої світової війни увага перейшла 
до більш важливих питань. І навіть після закінчення війни справами проти 
художніх листівок ніхто більше не займався. Дух часу Веймарської Республіки 
був, принаймні в її перші роки, іншим.

Справа „Золотий кут пеніса“

Розуміння „непристойної публікації“ в сенсі репрезентації, яка порушує громадсь-
ке почуття сорому і моралі, зберігалося ще протягом кількох років. Лише в 1973 
році термін „непристойний“ в параграфі 184 Кримінального кодексу Німеччини 
був змінений на „порнографічний“. Захист неповнолітніх повинен був перейти на 
місце захисту моралі громадськості. Так звана звичайна порнографія мала стати 
в обмеженій мірі доступною для дорослих. Але й досі залишалося незрозумілим, 
що мається на увазі під порнографією.
Зміна місця дії: влітку цього ж року віденський торговець книгами Вільгельм 
Герцог був звинувачений у поширенні в Австрії порнографічних журналів і 
книг. Він був засуджений до трьох місяців позбавлення волі умовно. Герцог 
опублікував приватну колекцію віршів і малюнків під назвою „Віденська кров“, 
якій на той час вже виповнилось понад сто років. Крім іншого, колекція містила 
еротичні зображення ще відтоді, коли любов та еротика вважалися засобом для 
створення потомства в шлюбі, а все інше, що виходило за ці межі, викликало 
несхвалення і вважалося гріхом. У рецензії на книгу, яку називають „Еротика епохи 
Бідермаєра“ („Biedermeier-Erotikon“), написано наступне: „У минулому столітті 
один відомий віденський художник намалював аквареллю те, що задовго до 
цього було описано у фольклорних віршах: „О, мій коханий хлопчиську, / прошу 
тебе, пригорнись міцніше. / Ось так, зараз так добре / Так я можу скінчити 
скоріше““.
У Німеччині, навпаки, книга Герцога була опублікована без будь-яких проблем.
Коли австрійський скульптор і художник альфрЕд Хрдлічка (* 1928; † 2009) дізнався 
про кримінальне переслідування Герцога, він, коментуючи так званий закон 
про порнографію, створив цинічний цикл з 16 кольорових гравюр під назвою 
„Віденська кров“. Це був його знак протесту проти лицемірства, нахабства і 
фанатизму правового становища того часу. Австрійський журналіст Гюнтер 
нЕннінг (* 1921; † 2006)  зробив другий акт протесту та опублікував частини цього 
циклу у своїх журналах „Форум“ і „Нова вільна преса“. Потім вони звернулися до 
прокуратури міста Відня з добровільною заявою: „Ми неспроможні визначити, 
чи скоїли ми злочин, чи ні. Тому ми висовуємо звинувачення проти себе.“ До 
заяви вони також доклали гравюри як доказ проти себе.
У циклі „Віденська кров“ Хрдлічкка осуджує „статевий акт без статевих органів“, 
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який відповідно до закону вимагається від громадськості і який, на думку Хрдлічки, 
призводить до засудження всіх сексуальних дій. У своїй роботі  „Золотий кут, 
або коли чоловіча оголеність стає порнографією?“ він саркастично поставив 
питання про те, з якого моменту пеніс у стані ерекції вважається порнографією. 
При цьому Альфред намагався проілюструвати наслідки, які можуть виникнути в 
результаті надто буквального тлумачення правових положень.
Урешті-решт Хрдлічці та Неннінгу не було винесено обвинувального вироку. 
Однак папка з гравюрами, яку Хрдлічка відправив у видавництво „Пропілен“ в 
Берліні, була вилучена митницею в аеропорту Темпельхоф як „порнографічне 
видання“ відповідно до § 184 Кримінального кодексу Німеччини.
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Мистецтво і жорстоке 
поводження з тваринами

Публіка часто доволі різко критикує митця, коли він у своїй художній практиці 
використовує тварин і дозволяє їм стати частиною витвору мистецтва або 
художнього дійства. Але з якої причини? Хоча художник і демонструє своїм 
глядачам шокуючі сцени, але ж на численних тваринницьких фермах щодня 
до багатьох тварин ставляться з не меншою жорстокістю. Більшість людей, 
які обуренні „тваринним мистецтвом“, підтримують саме своєю споживчою 
поведінкою жорстоке ставлення до тварин.
Проте художники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо 
вони будуть вбивати безхребетних „без розумної причини“ або будуть завдавати 
їм „сильного болю або страждань“. Згідно з § 17 Закону про захист тварин 
(Tierschutzgesetz [TierSchG), дії такого типу можуть спричинити покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або грошовий штраф. У деяких 
випадках винесення обвинувального вироку може бути ускладненим. Ось два 
приклади, які проілюструють ці випадки.

Фальк Ріхвен:
„Das Ableben des Hasen“ 

(„Кончина кролика“) (2006)
 Театр Ритуалів, Берлін

Тінкебелл:
My dearest cat Pinkeltje (2004)
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Справа „My dearest cat Pinkeltje“

Голландська концептуальна художниця тінкЕБЕлл (* 1979), справжнє ім‘я якої 
Катінка Сімонзе, вже декілька разів викликала великий ажіотаж.
Випускниця художнього університету в Амстердамі неодноразово провокувала 
дискусії своїми інсталяціями з домашніми тваринами. В той раз, коли тінкЕБЕлл 
у 2008 році  в галереї міста Амстердама виставила 100 хом’яків, що бігали в 
колесах, у справу навіть втрутилась поліція. Потім художниця прокоментувала 
ситуацію: „Ніхто не має нічого проти одного хом’яка в колесі. Але всі починають 
раптово обурюватись, коли їх стає сто“. Спірна кар’єра Тінкебелл почалася в 
2004 році, коли вона особисто зламала шию своєму улюбленцю – коту на ім’я 
Пінкельте – і зробила з нього за допомогою швейної машинки сумочку. 
На питання про мотиви цієї мистецької акції тінкЕБЕлл відповіла, що її кіт був 
смертельно хворий і вона хотіла врятувати його від присипляння. Вона вважала, 
що її улюбленець дуже боявся ветеренарів. Оскільки вона відпочатку взагалі не 
планувала  перетворювати свого кота в сумочку, то кілька місяців тримала труп 
своєї тварини в морозильній камері. І тільки згодом їй спало на думку зробити 
щось „художнє“ зі свого котика. Таким чином вбивство тварини стало складником 
витвору мистецтва, але вже по тому, як воно було скоєне. Пізніше в численних 
інтерв’ю художниця підкреслювала, що за допомогою такого виду мистецтва 
вона хотіла викрити „двоїсту мораль“: любов людини до свого чотирилапого 
друга, з одного боку, та незнання про муки тварин в інших промислах – з іншого.
Оцінюючи цю справу з точки зору німецького законодавства, можна припустити, 
що художник не може посилатися на свободу мистецтва як виправдання, позаяк 
головний мотив убивства не був художнім. В будь-якому разі вбивство кота можна 
розглядати окремо від свободи творчості. У цьому випадку в якості „розумної 
причини“, яка могла б виключити можливість покарання, згідно з § 17 Закону про 
захист тварин, могла б виступати хвороба тварини, яка пов’язана з болем або 
стражданнями, при яких терапія неможлива або не має перспективи.

Справа „Кончина кролика“

Перформанс німецького художника фалька ріХВЕна в лютому 2006 року викликав 
не менший резонанс. Спектакль, який автор назвав „Кончина кролика“, відбувся 
в дворі галереї „Монстеркеллер“ в районі Мітте Берліна.
Біля 22 години вечора близько 20-30 зацікавлених осіб, які дізнались про цю 
подію з міського журналу, зібралися в задній кімнаті галереї. В ящику, який стояв 
у цьому приміщенні, знаходились два білих кролики. Вистава почалася тоді, коли 
Ріхвен підніс першу тварину присутньому там м‘яснику, який ударив кролика 
биткою по шиї. Потім м‘ясник тримав тварину за лапи, а асистентка художника, 
одягнена в шкіряний костюм, зламала кроликові карк. Після цього на дерев‘яній 
дошці вона відрізала тварині голову, прив‘язала її до нейлонової нитки і помістила 
її в склянку, наповнену формальдегідом. Інший кролик був убитий так само під 
час безмовного спектаклю. „Кролик у формальдегіді“ – саме таку назву мав цей 
витвір мистецтва. Його можна було придбати за 9800 €, поки він безслідно не 
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зник через тиск на галерею, який почався. За декілька днів частини тіла кролика, 
які залишилися, з‘їла компанія з дванадцяти осіб, як і планувалося відпочатку.
За задумом ріХВЕна, мистецтво, втілене в такий спосіб, має сприяти освіті. Воно 
орієнтоване на духовність і працює на емоційному рівні. Художник говорив: „Я 
свідомо намагався зробити щось таке, щоб потурбувати свідомість людей 
– пробудити свідомість пожираючих споживачів. Це наївно – називати таку 
практику жорстокою, бо саме це і трапляється щодня на бійнях. Але просто 
замовчується“.
Приблизно через рік після цього спектаклю і Ріхвен, і м‘ясник отримали за 
рішенням районного суду Тіргартен штраф. Їхня апеляція до земельного суду 
міста Берліна і касація до вищого суду Берліна не мали успіху. Вищий суд міста 
Берліна посилався на перший номер § 17 Закону про захист тварин і підтримав 
думку земельного суду про те, що художник убив тварин без достатніх на те 
підстав.
З одного боку, виробництво м‘яса може бути розумною підставою для вбивства 
тварин. Однак тут убивства мали насамперед іншу мету. Обвинувачені, 
здійснюючи свій художній проєкт, прагнули якомога ефективніше знищити життя 
цих двох тварин. Той факт, що за тиждень тварин з‘їли, нічого не змінює.
Вищий суд визнав, що основне право на свободу мистецтва має також братися 
до уваги під час трактування „розумних підстав“. Однак необмежене надання 
свободи мистецтву не є переважним по відношенню до захисту тварин. Адже це 
конституційне право також потрапляє під дію конституційних бар‘єрів. Принаймні 
з моменту включення захисту тварин в якості державної мети до статті 20а 
(„Держава зобов‘язана захищати тварин ... в рамках конституційного ладу“) в 
2000 році свобода мистецтва також має бути врівноважена з інтересами в захисті 
тварин. Ця форма художнього вираження – діюче мистецтво – була задумана 
для того, щоб радикальним чином вразити людей, а саме: за допомогою чіткої 
презентації або ритуальних вбивств, які особливо суперечать меті статті 20а 
Основного Закону. Суд заявив, що легкість убивства цього виду тварин була 
свідомо наочно продемонстрована громадськості. Таке трактування закону, 
продовжував вищий суд, не позбавляє свободу мистецтва її головної суті. 
Зрештою обвинувачені могли вільно висловити свою ідею іншим чином. Їхній 
художній інтерес не вимагав одночасного вбивства двох тварин. Виокремивши 
питання про любов до тварин, варто ще раз придивитися до остаточних рішень 
суду міста Берліна. Бо якщо застосувати їх  в інших справах, вони означали 
б наступне. Еріка люст могла б протестувати проти Вальдшльосхкого мосту 
і більш стримано. Малювати мера Дрездена в самісіньких підв‘язках було б 
необов‘язково. Група Cannibal Corpse могла б, як і „Beatles“, для свого „Білого 
Альбому“, вибрати просту обкладинку, їхня музика залишилася б такою ж самою. 
руБЕнс у своєму „Суді Паріса“ міг би зобразити богинь повністю одягненими, як 
це колись зробив Сандро Ботічеллі в епоху Відродження... Але якби всі ці вимоги 
були б виконані, чи можна було б ще говорити про свободу мистецтва?
Мистецтву заборонено робити те, що можна було б виразити словами 
Тухольського: „Абсолютно все“. Швидше за все, воно повинне поєднуватися з 
іншими конституційними цінностями.Також з такими, як захист тварин, „з метою 
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оптимізації для досягнення загального балансу“. Виходить, що мистецтву 
дозволено „багато“. Однак йому не слід диктувати, як воно може бути виконане 
інакше, а саме з більшою обачністю для відповідності іншим конституційним 
цінностям. В іншому випадку вийде, що мистецтву дозволено лише „мале“: все, 
що може неминуче вплинути на інші конституційні цінності, буде заборонено. В 
результаті цього свобода мистецтва стане правом другого класу.
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Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρά

Vita brevis, ars longa
Hippokrates

Ralph Hedley (* 1848; † 1913)
„Ars longa, vita brevis“ (1900)

South Shields Museum and Art Gallery

Зобр.:Tyne & Wear Archives & Museums,
https://artuk.org/discover/artworks/ars-longa-vita-brevis-34779
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