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У чет вер то му ви пу с ку вісни ка «Ху дож ня куль ту ра. Ак ту альні про бле ми» 
за тор ку ють ся про бле ми, що сто су ють ся роз вит ку кла сич но го, су час но го ми с-
тецтва, на род ної ху дож ньої куль ту ри, а та кож охо ро ни і збе ре жен ня національ-
ної істо ри ко"куль тур ної спад щи ни. Про бле ми охоп лю ють те о ре тичні та істо-
ричні ас пек ти роз вит ку куль ту ри. Не зва жа ю чи на еко номічні не га раз ди, інфля-
ційні про це си, спад ви роб ни чих відно син, куль ту ра на ма гається збе рег ти ста-
тус"кво сво го ди намічно го роз вит ку, а ра зом з тим все відчутнішою стає її роль 
у су час но му соціумі. До ми с тецтва апе лює гля дач і слу хач, в ньо му він зна хо дить 
відповіді на пи тан ня, що йо го хви лю ють. У но вих умо вах мо дер ної соціаль ної 
фор мації ми с тецтво і куль ту ра ви с ту па ють як ре зо на то ри, що аку му лю ють 
по тре би дня. Ні для ко го не є таємни цею, що спо с терігається спад зацікав лен ня 
куль ту рою з бо ку дер жа ви. Тож за та ких склад них об ста вин куль ту ра ви шу кує 
мож ли вості для ре алізації по став ле них в су час них умо вах за вдань.

У вісни ку ми с тецтво роз гля дається в кон тексті куль то ро логічних про-
цесів і суспільних зру шень. По дані по статі ви дат них пред став ників су час но-
го ми с тецтва і ре пре зен то ва на кла сич на спад щи на.

По руч з відо ми ми ми с тецтвоз нав ця ми ви с ту па ють мо лоді дослідни ки, 
чия спо движ ниць ка пра ця по вин на за яви ти про се бе в не да ле ко му май бут нь о му 
(О. Щег ло ва, Т. Пу зен ко, В. Пе т ра шик).

Про бле ми збе ре жен ня ми с тець кої спад щи ни роз гля да ють відо мий німець-
кий дип ло мат То но Ей тель і Олек сандр Фе до рук.

На уко вий вісник пре зен тує су часні по гля ди ми с тецтвоз навців, діячів 
куль ту ри на су час ний стан та роз ви ток ук раїнсько го ми с тецтва і ху дож ньої 
куль ту ри.

Віктор СИ ДО РЕН КО

ди рек тор Інсти ту ту про блем су час но го ми с тецтва
Ака демії ми с тецтв Ук раїни
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Народилися Бокотеївські тарелі, як він каже: пласти, з радісного усві-
домлення, що мистецькі шляхи — неторовані шляхи. Сьогодні, як до того 
вчора, сформувалося і утвердилося понятійне «бокотеївські пласти». Воно, це 
поняття, звичне у термінологічних межах, а також у вартісному вимірі, в мис-
тецтвознавчих оцінках, музейних експозиційних відношеннях, з огляду на іс-
торію побутування пласта, який, пройшовши етап становлення, впевнено 
означив своє призначення. Пласт став часткою художнього скла, утвердивши 
його мистецькі пластично-зображальні якості. Через пласт розширилися уяв-
лення про нові виражальні мотивації благородного матеріалу, про сфери його 
розкрилення. З’явилася культура пласта — і раптом усі збагнули, щасливим 
зором спостерігаючи довкола: як тісно жилося досі у залюдненому просторі 
ужиткових декорованих уподобань, що ніби нагадували культуру «хрущовок» 
світського будівництва 60-х рр. ХХ ст. Для мене винахід пласта уподібнюється 
до ви світлення зображеного на плівці, де з виявників зринають зариси видимої 
візуальності, але зринають поволі, створюючи спершу контури «зринання» 
— від нечітких аморфних, стертих форм до двовимірної зони прикметності. 
На час, коли зронилися зерна майбутніх пластів, Бокотей, очевидно, тримав 
у пам’яті емпіричні знання, набуті ним у процесі освоєння керамічного мисте-
цтва. Можливо, ця паралель доволі умовна, з площини уяви. Але паралелі 
проводяться, аби стверджувати істинне. Отже гіпотетично допускаємо: 
в пам’яті Бокотея зринули уявлення про косівську кераміку, Бахматюківські 
тарелі, про закарпатські, буковинські тарелі, про гуцульську іграшку із сиру… 
Але можна допустити інше, не менш похідне — присутність Шкрібляківського 
різьблення: могутню гілку мосяжництва в дерев’яному різьбленні, започатко-
вану на гуцульсько-буковинських мистецьких левадах… Одне в цих паралелях-
гіпотезах залишається життєствердним: Бокотея у склярстві надихнула мо-
гутня традиція народного мистецтва, до якого він, пам’ятаючи про сенс 

Олександр ФЕДОРУК

ПЛАСТ, ОСВЯЧЕНИЙ БОКОТЕЄМ
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модерних пошуків, ніколи не залишався байдужий… Отже, наприкінці сімде-
сятих і в перше п’ятиріччя вісімдесятих уже минулого століття зринуло-
зродилося склярське лексичне поняття «пласт», двоєдине за колористично-
пластичною суттю. Стверджуючи його становлення як доленосний фактор 
дальшої еволюції мистецької біографії Бокотея, приймаємо непересічне розу-
міння того, що пласт, вийшовши з декоративного гнізда, окреслив новітні, 
до того незнані обшири художнього скла, яке на дальшому етапі виключило 
роль і детермінацію образотворчої утилітарності. Природою мистецького 
мислення, а відтак призначення бокотеївський пласт, зроджений у гуті, був 
наставлений на модерні межі емоційної образності, що прив’язувалися до тех-
нологічних і формально-конструкторських новацій. Бокотеївський пласт ви-
вільнював делікатну душу скла від рамки ужитковості, що було спричинене 
вищою культурою мистецького спрямування ідеї, форми і в першу чергу зрос-
лим ступенем професійного досвіду. Бокотей зродив, підніс ідею на вищий 
щабель скляного пласта. То із природи закономірної необхідності. У пласті 
практичний досвід перекреслив існуючі уявлення про розвиток гутного скла. 
Масштабом логічних експериментів, ниточкою інтуїтивного талановитого пе-
редчуття, можливо, передбаченням еволюції пластики мистецького скла 
Бокотей витворив емоційний, зрослий на крилах фантазії продукт, де органіч-
но поєдналися верховинні сили колористичного малярського письма, так зва-
ного кольоропису і мелодика пластики.

Що таке Бокотеївський мистецький пласт? У чому його зваблива смага? 
Що в ньому затаєне, гадаємо далі, щось із порожнин Архипенкової пластики 
початку ХХ ст.? Чи у плині модерних пошуків Ковжуна, Бутовича? Чому він 
явив контрастну, якщо не опонуючи, до ужиткової функції естетизуючу ідею 
«краси для краси»? Не можна про пласт міркувати як про запропонований 
утилітарними смаками об’єкт, що був зроджений логікою консумпції. Не мож-
на — і це є гріх тривожити думку в цьому напрямі, — пристосовувати пласт, 
— ніби пласт — сформований культурою консумпції (хоча він служить окра-
сою будь-якого інтер’єру — музейного, палацового чи помешкання). Він, пласт, 
вимагає одного — не закомплексованого «реалістичним досвідом» сприйняття, 
живого злету уяви, коли небо, як у картинах Ван Гога стає жовтим, а «крик» 
Мунка перелітає зухвало через штахети філістерської байдужості. Пласт ви-
ховує образну пам’ять, і тоді палітра Поллока так само, як сільські святі 
Бойчука дають таке тлумачення образного розвитку, що пласт шляхом асоціа-
тивних співставлень наближається до них — Поллока, Бойчука, будь-кого ін-
шого з тих … Бокотей стає, в моїх уявленнях, поруч з пекучими скульптурами 
Пінзеля або скорочує відстань, що відділяє його від сосон Труша чи портретів 
Шептицького, що були намальовані Новаківським, або, додамо собі радості для 
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нових співставлень, можна ставити знак рівності між «Сосною» Труша і плас-
том Бокотея… варто поставити їх поруч в експозиційній залі. Ще є матеріаль-
ний, технологічний фокус, вкотре зринає питання: що є Бокотеївський, наро-
джений у львівській гуті пласт? Яке тлумачення його фізичної субстанції 
— сотворення красивого, в ім’я краси? Чи занурюючись у фізично-матеріальну 
конкретизацю: імпровізація, спонукана звабою технології?…

Що є пласт у діагональному перетині 50–60-ти сантиметрова скляна таріл-
ка — це є пласт, щось на зразок етимологічного, в народному надзвичайно ви-
разному узвичаєнні, терміна «паляниця». Круглою є паляниця — круглим є 
скляний пласт. Округлими у візуальних вимірах є сонце, сонях, колесо із зведе-
ними до ідеального ґатунку формами. Бокотеївський пласт нагадує сонце, со-
нях, колесо воза — асоціативність, метафорика увиразнюються настроєм, по-
чуттям, смаковими якостями. Скажімо, запах іще теплої з «братрури» 
паляниці, що не покидає мене з дитинства, — щось на кшталт нектару. 
Бокотеївські пласти зберігають і собі і несуть «візуальний нектар», дарують 
зорову насолоду, бо для них константною є зорова пам’ять, натуралізація 
оптичного спектра.

Життя мистця-скляра в гуті біля печі… Життя це тривожно-бентежне, 
у потоках думок, бо піч вередлива: то одного разу приголубить, то іншого жор-
стким язиком полум’я лизне-обпече долоню (на моє запитальне про пухирці 
на пальцях: «Що це?» — Бокотеївський виважений усміх: «Пусте… обпік паль-
ці ввечері…»). Я витворюю у пам’яті такий стандартний мент неповторності — 
художник сам на сам біля горловини з думками про пласт: зосереджений, спо-
кійний як завжди — це Бокотей. Але ні, бо сходяться докупи Бокотеївські 
думки стрілами — й тоді зринає трем мистецького неспокою, що огортає про-
цес творення… То правда, художник — не належить собі, а творчості.

Перший пласт, увиразнений лінією свіжої мистецької ідеї, що мала про-
тягнутися далі крізь десятиріччя, був народжений гутою 1979 р. Той перший 
— як і наступні, що пішли один за одним, зродилися з технологічного експери-
менту: вчувався у пошуках Бокотеївський гарт випробування характеру, чоло-
вічої завзятості, наставляння на діапазон вражальності художнього скла.

І перша, і наступні тарелі були меншими в діаметрі — якихось 35–40 см. 
Він, можна сказати, омріяв її створити, цю першу тарілку, що набуде озвучення 
згодом, через кілька років, як пласт. Він йшов до культури пласта, експеримен-
туючи з матеріалом, а також кольором. І мав бути лише поштовх, аби зродити 
мить творення. Перед ним якраз лежала японська гравюра — класичний пано-
рамний краєвид: зображення лугу з коровою на пасовиську, місточок, дерева, 
небеса… Гравюра заворожувала ритмами ліній, плям, що налаштовували 
на розмірене тривале споглядання… Бентежно стриміла Бокотеївська думка: 
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як передати цей спокій в іншому матеріалі, у склі, як відтворити малюнок, як 
зберегти дух Вічного, що узвичаєний в культурі далекого Орієнту?

Що були запитання, то були потреби шукати і знайти відповідь. Ідея плас-
та полонила уяву — то нагадувало спалах блискавиці. Лише піч могла розпові-
сти, як народжувалася перша тарілка, і, при бажанні — Іван Мацієвський: були 
підходи, спроби, начерки на папері, рішення, яких не сприймала сама піч: спро-
тив скла, як спротив криги у фарватері ріки напровесні… То тепер, через тися-
чі пластів — через коловоріт літ і з ними — коловоріт досвіду видно, що основа 
пласта прозора, а малюнок робиться ізсередини. Тоді, на самому початку, аби 
створити, скажімо, образ, передати на площині скла малюнок корови на пасо-
виську, вирізував її перед тим із іншого шматка скла і приклеював до банки, 
щоб опустити далі в шихту… Малював на банці керамічними спеціальними фар-
бами, що мали властивість плавитися, а не вигоряти при температурі 1100 гра-
дусів. Тоді з експерименту народжувалася вивернута форма пласта. Її сприй-
няли, вивернуту — то був рівень «того» найпершого сприйняття, яке витворило 
уявлення про конкретну форму і кольори, що фіксувалися на банці. Тоді бра-
лося прозоре скло, а малюнок наносився на зовнішню поверхню.

Перші пласти були позначені впливом японської гравюри і мали імпресій-
ний характер, але не виключали при тому оповідності. Вербальна націленість 
програмної композиції, виявляючи імпресіоністичний колоризм, оприлюдню-
вала її тематичну діагональ. Тоді для художника це було головним. Врешті-
решт через сюжетну тканину пласта він вимощував ряд ціннісних у змістовому 
ключі сполук. Не йшлося про загравання із смаком публіки — меншою мірою 
це його обходило. Адже відчував сенсорні якості скла, його причаєну образ-
ність і глибинно ліричну потугу, як рівно ж поетику природніх форм. Він до-
ходив до усвідомлення, що образно-емоційна домінанта скла прихована в за-
капелках шихти, слід шукати впевненіше того ключика… Як людина, що 
з дитинства грала на інструментах, він домагався точних тональних відношень 
барв. А щоби урізноманітнити, збагатити колористику, придумав складні 
у барвах невеличкі пласти шириною до 10 см, які прикладав до гарячої банки… 
І коли «малював» на склі пташки і їх гніздечка, свійські тварини, воду, небеса, 
місяць, дерева, хатки, трави, портрети національних героїв, розумів, прецінь, 
що то є час сюжетної «експансії» пласта. Вербальна наративність часами до-
кучала, але відчував: мусить перечекати, не можна поспішати, ще той час не-
фігуративу не настав… Врешті, була своя нота ліризму у мотивах, які тоді так 
сподобалися усім на пластах. Було приємно оглядати: кругляк пурпурового 
сонця, а внизу, у сегменті кола — хатка з тином, квітник або контрастові 
у барві перетини штахетника… Водночас допитливим природнім розумом дій-
шов, що кольорове скло залежне від суміші оксидів металів, а далі інтуїтивно 
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почав додатково розширювати палітру барв за допомогою сірки, селену, тоді 
в хвилину якоїсь радості чи розпуки, смутку чи захвату ковток смачної львів-
ської кави додав відваги — художнє скло чекає нових експериментів, воно 
вимагає від нього того стану знеособлення, коли творець і твориво є 
нероз’єднані. Воно уже готове, здогадувався, явити свою творчу мистецьку 
якість, яскраву змістову наповненість, готове стати його, Бокотеївським, рід-
ним склом. Й мав, траплялося в щасливі дні, відкрите передчуття, що затаєні 
у склі незагнуздані сили прагнуть відкритися у власній своїй з’яві, чистоті 
і унаявнити неторкану красу.

З експериментами у Бокотея ладилося, і, відчуваючи його хист до пошуків 
нового, готовність звідувати незаймані береги новітніх технологій, Художній 
фонд всесоюзної спілки художників заохочував його, уже на початок 80-го 
року ХХ ст. знаного мистця, ба, підтримував у таких починаннях: шукайте 
і пробуйте, тримайтесь і не втрачайте віри, чекаємо результату.

У перерві між тим, що складало початок пошуку і його реалізацією, випа-
дала нагода, вирушав у мандри в рідні сторони до Чинадієво, де мешкали бать-
ки (батькові, який повернувся із заслання, дозволили працювати столяром — 
і не більше), де завше з нетерпінням чекала брата рідна сестра Маріца. Й коли 
сідали вдома за святошний стіл, втишувалися пристрасті, вгамовувалися по-
чуття й ставало по-родинному затишно, Маріца сідала за старосвітську фісгар-
монію; тоді хата переполонювалася музикою й співами, тоді усі ближче горну-
лися одне до одного, більше любили одне одного, і спокійна врівноважена мама 
в такі години бралася за вишивання. Або зіскакуючи, поспішала до сіней і ви-
носила синові Андрієві: се скуштуй, те звідай… Ці зустрічі з дорогими для 
нього людьми були потрібні, як ковток свіжої води з домашньої криниці, до-
давали ясності у життєвих прагненнях. Отож, спостерігав з поїзда: ліси, зама-
єні веселками барв, квіти на левадах, мінливі кольори потічків, валування хмар 
на вершинах гір, де розгулювали вітри, — усе вбирало око, запам’ятовувало, 
тішилося видами нечуваної краси, вбирало око усе це для його мистецької 
пам’яті, тому що милувався раєм карпатської природи, а думав направду про 
пласти… З отих думок зродилася ідея нової технології, що об’єднувала меха-
нічні дії і використання декоративних елементів, розкривала таку ситуацію 
застигання гарячого скла, коли малюнок разом з прозорим матеріалом склово-
локна, витягувався, немовби стікаючи долів. То було справжнісіньке відкриття, 
аж перехоплювало віддих. Він раптом з усім смаком справжнього мистця по-
бачив, що ритми барв у композиції пласта чергуються, не затихають, повторю-
ються, і, зроджені візуальним рухом, як на площинах Вазареллі, мерехтять, 
немовби вібрують лінії, контури, зливаючись з декором плям. Він побачив іще: 
зав’язана у ритмі площина пласта нагадує орнаментальне коло, в якому барви, 
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відштовхуючись, напливаючи одна на одну і спливаючи від центра до берегів 
кола, ці барви перебувають у нестихаючому русі, немовби тремтять, як зорі 
на ясному нічному небі. Він витягував один за одним випалені в опічку пласти, 
повторюючи в нових композиціях засади технологічного способу, де механічні 
і декоративні засоби зберігали стан взаємоузгіднення. Й щоразу прискіпливо 
дошукуючись власних прогалин, узгіднював емоційний трем творчого чекання 
й розсудливу медитативність: барви, що спливали з цапфи по товщі майбутньо-
го пласта, нагадували невимушеним рухом свіже стікання водяних фарб. 
Бокотей уже не мав сумніву — це його творча знахідка, і цей спосіб розпису-
вання скла він назвав ефектом акварелей з розмивками, в аналогічних інших 
тлумаченнях: текучими фарбами, акварельною текучістю, ефектом текучих 
фарб — усе це не міняло суті.

Техніка, в якій були створені п’ять пластів 1981-го р., виявила обдарування 
майстра-мистця, що забезпечувало уявлення про високі досягнення Бокотея 
в царині художнього скла. На той час, використавши продукт акварельної те-
кучості, що її забезпечувала скляна нитка цапфи, талановитий художник — 
і це відповідало уявленням про талант як унікальний спосіб реалізації образно-
мистецьких констант — розкрив якості скла, передбачені за задумом, але 
несподівані у висліді. Асоціація з розмивками аквареллю точно відповідала 
характеру декору, його готовності організувати простір мистецької тарелі і, 
в першу чергу, створювати вражаючу мелодику образного звучання.

Гута водночас жила в постійному творчому стані, підтримуючи дух мис-
тецького запалу. Подібну атмосферу можна відчути на будь-якому з мистець-
ких пленерів України, до яких вже з початку 80-х рр. долучився Бокотей, аби 
своєю присутністю підняти атмосферу змагання, неспокою, творчих задумок. 
Репутація львівської гути не викликала сумніву, а статус професійного вишко-
лу колективу був достатньо високий, якщо не найкращий у східно-європейському 
територіальному вимірі. Бокотей в цей час розпочав досліди з венеційською 
ниткою, але в способі цілковито відмінному від аналогічних експериментів, які 
здійснював тоді Мечислав Павловський. Бокотей спровокував моду на венецій-
ську нитку. Художнє скло отримало багате орнаментальне забарвлення, що 
виявилося у виставкових презентаціях львівської мистецької продукції. Пласти 
Бокотея з використанням венеційської нитки підтвердили високий професіо-
налізм художньої обробки. Було таке враження, що замкнуте контуром коло 
тарелі акцентує рух, заданий їй від першого поштовху, і той рух набував обер-
тів, вияскравлюючи ритми діагональних лопаток, як у колесі водяного млина, 
розкрученого потоками води. Кілька такого роду тарілок потрапило до Москви 
на виставку, де їм дали належну оцінку, в серйозній тональності стверджуючи 
оп-артівський ефект венеційської нитки Бокотея у площині пласта.
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Цей період можна назвати перехідним періодом, коли форма твору в ході 
експерименту мінялася з вивернутого стану, набуваючи через нашарування 
прозорих кольорів іншу конфігурацію — спрямування до середини, в глибину 
«ядра» композиції. Рисунок барви в такий спосіб був скерований всередині. 
Пласти з венеційською ниткою якраз мали змогу оцінити москвичі. Справді 
з прозорої основи скла веселкою злітали, набуваючи обертів, кольорові стру-
мені. Контури стримували динаміку обертів по краю, й тоді рух барв, локалізо-
ваний простором пласта, розгортаючи швидкість, спрямовував себе від центру 
композиції по площині кола. Задана програма «дитячого калейдоскопа» уви-
разнила і розкрила через барви масштабність внутрішнього простору скла… 
Бокотеївський варіант національного варіанту оп-арту.

Пошуки тривали — конструкторські, технологічні, колористичні. Поруч 
з експериментами в царині пласта, велися одночасно або з інтервалами інтен-
сивні пошуки, що забезпечили освоєння внутрішнього простору скла (внутрішні 
спіралі, так звані склоскопи, об’єкти в просторі, індивідуальні). Бокотей не за-
спокоївся, бо роздуми про різні способи видування, про лите скло і значення 
матування, про способи застосування важких металів, — ті роздуми про потре-
бу вдосконалення технічних способів організації художнього скла певною мі-
рою заполонювали половину його духовних потреб. Він привчив себе: художник 
скла і конструктор, і технолог, пошукач і винахідник, а почасти раціоналізатор. 
Адже мріяв, хотів, психологічно налаштовувався на індивідуальний «реверс» 
авторських уподобань. У душі, кольорових снах, таких самих кольорових мріях 
спізнавав реалії, свій внутрішній світ крізь барви, зором схоплював те, що іншим 
не судилося бачити. Він був мистцем, зродженим на барвах карпатської весни, 
літа, осені, зими, змалку смакував кольори і бачив їх живописцем. В якісь пері-
оди раннього життя мріялося: має готувати себе до професійного живопису. 
Малював етюди у карпатських сторонах, щасливий, думав: хто має призначен-
ня… здавалося: доля. Мріялося-мріялося… І хто з нас не мріяв у ті роки, що уже 
за обріями — капітани, магелани, надсони, труші, дядченки?… Хотілося малю-
вати Бокотеєві, малював — але доля розпорядилася, доля обхитрила його: суди-
лося малювати на склі, «говорити» із склом про живопис, у склі малювати, 
склом малювати, творити через скло живопис… Отже, допускаємо ще одну де-
фініцію для доповнення думки про впливи на мистця карпатських кераміки, 
різьблення — додаємо ще один важливий штрих: пласт Бокотея «генетично» 
має закорінення в колористиці, яка є духовною субстанцією малярства.

Пласт — породження малярства, але в склі оте малярство.
Пласт є хрестовина малярства у склі.
Пласт — безкінеччя того зоряного шляху, що вів, веде і вестиме нас усіх 

сущих, що шукають себе у колористиці.
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Бокотеївські пласти, що народилися з живопису на склі, несли мудрість, 
досвід модерного мистецького мислення, мудрість малярського мислення, що 
його започаткували надірраціональні Ван Гог і Гоген, і той, хто повернув ма-
лярські уявлення з ніг на голову — Зевс модерну Сезанн має заспокоєння у жи-
вописному склі — пластах Андрія Бокотея.

Пласт є уречевлена «лугова квітка» на склі.
Пласт є маревом, мрією, поезією кольорових снів Андрія Бокотея («у 

пласті тобі немає рівних», — із слів Надзвичайного і Повноважного Посла 
України в Угорщині Дмитра Ткача).

Ось тепер, у цьому місці дозволю собі на образне власне тлумачення: плас-
ти Бокотея — це моя Україна, її безкінеччя на одному відліку людського в жит-
ті дихання «від» і «донині». Ось така велика моя людська радість, що є пласти 
і я від них трішечки недалеко, а в моїй уясненості — то я з цими пластами, то я 
«генетично» сходив цією мистецькою стежечкою, ковтаючи усміх взаємної 
радості…

Отже, пласти виявили можливості безкінечного входження, що є «радістю 
Тіціана», «мукою Караваджо», що є надбезкінеччям модерну ХХ ст., що є зу-
стріччю з моїми колегами у львівських кав’ярнях, одеському «Гамбрінусі», 
на полтавських хуторах, на київському Андріївському узвозі, у бесідах із Золлі 
Мичкою в угорському готелі «Делібаб» (половецька баба. — О. Ф.) з його інте-
лігентним господарем Ласло Гупуці, залюбленим у пласти (підтвердження то-
му — щорічні мистецькі угорські, українські пленери — браво!), на тому, як 
Чебикін любить, щасливий син, свою маму, — ці пласти Бокотея на моїх 
безсонно-безкінечних спітканнях з білим аркушем паперу і просвітленості від 
зустрічей з молодим студентським поколінням другої половини ХХ — початку 
ХХІ столітть!!!

Відступ перший ліричний: молитва художника-скляра у гуті

«Цапфо — моя коштовна перло, у тобі відсвіт усіх кольорів землі і не-
ба, у тобі присмак найсолодших солодощів, у тобі цвітіння пахучих цвітів… 
У тобі, моя цапфо, громовиння грому і спокій досвітньої тиші, ніжний голос 
солов’їний, туркотіння голубине. Ти є суща, цапфо, у моїх барвах, що роз-
цвітають на небі скла.

Ти, цапфо, — моя досконала палітра від теплих до холодних відтінків, 
у грі чистоти від сніжного білого, через мідний купорос, до мармурово білого, 
від кришталевої прозорості до кольору нічного беззоряного неба.

Ти, цапфо, є нектар на бджолиних крилах, у солодощі твоїх барв є ко-
льори веселки — то є палітра моїх склоакварелей, що виграють прозорими 
вогнями на сонячному світлі і приглушеними тонами затихаючої мелодії 



• 15 •

П л а с т ,  о с в я ч е н и й  Б о к о т е є м

стишують звучання тону на тлі вечорового присмерку, або ж при миготінні 
свічок змахують крильцями густої бурячкової або ніжного ультрамарину, 
поміж якими польовою стежкою в’ється, немовби серед волошок венеційська 
нитка.

Ти, цапфо, додаєш струнам скла таємничу кольоромелодику і ти є — по-
чаток праці, і ти є найвищий осяг її на трубці майстра, з якою зріднена, по-
брана. Від тебе, цапфо, започатковується танок скла, бо в його жилах і твоя 
кров, і твоя сила. Зваблюєш красою почуття, ведеш манливо за собою до но-
вих форм і просторів, кличеш йти і не зупинятись, даєш снагу і додаєш віру, 
слабких робиш сильними, а сильних — мужніми».

Цапфа — душа кольоропису на склі. У спеціальних горшках цапфу плав-
лять, щоби одержати потрібний тон, стверджувати на «банці» сполуки у ко-
льорах. Скло повинно зайнятися вогнем барви, що палахкотить у душі майстра, 
опромінитися й розцвісти має скло, зайняте жаром цапфи, як розцвітає після 
бутона пелюстками червіні кущ китайської троянди.

Свою працю, свій робочий день у гуті кожен мистець, а з ними кожний 
майстер починає з набору палітри цапф. Уже в уяві, в голові, у кольорі форми 
цей день творіння, що таять скельця цапф, а потім у процесі скловарення зро-
джують жадану барву, дають у «банці» потрібний тон, який до того був заду-
маний й омріяний, був «уже в уяві», в душі.

Визнання поспішало до Бокотея семимильними кроками: його твори ша-
нували, пласти супроводжував успіх, і не один палкий прихильник мистецтва 
мріяв прикрасити творами художника свою оселю. Звичайно, приходили за-
прошення до участі у виставках. Звичайно, була щаслива мить насолоди, коли 
прийшла звістка взяти участь у колективній презентації москвичів Фідаїла 
Ібрагімова, його дружини Любові Савельєвої й ленінградця Олександра 
Іванова. Усі вони, ровесники, були побратимами по духу й керувалися засада-
ми, які на час 1980-го р. Л. Савельєва висловила в імперативній, з молодіжним 
запалом формі: «Скло — це надзвичайний матеріал, що його я сприймаю як 
духовний простір, який можна створити, перейнявши його поглядом і почут-
тям, в котре можна заглиблюватися до безкінечності.» Й ось ці її чесні слова 
— освідчення щирості мистця. Сміємо переконувати кожного, — думки, які 
Савельєва пронесла як високий профі через колиску наступних десятиліть: «І 
хіба має значення для художника, в якому він матеріалі працює. Якщо він несе 
ясність і чистоту духу, якщо він щирий і правдивий у своїх почуттях, він пови-
нен спромогтися підкорити матеріал — чи це полотно, мармур, аркуш білого 
паперу, скло, кераміка чи метал, — і змогти висловити, донести до глядача ту 
гармонію, яка живе в його душі» [1].
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Савельєва та її чоловік Ібрагімов донесли до наших днів уявлення, що 
можна заглиблюватися до безкінечності у мистецтві — то їх кредо, як і ціль 
побратимів склярів із Львова, в першу чергу, А. Бокотея, було пронесено ними 
із найсвятішим слугуванням через чверть століття — відстань в історичному 
просторі мистецтва немала!

Й як доповнює простір щирого молитовного зізнання Савельєвої воле-
тривкий настрій її чоловіка Фідаїла Ібрагімова, уже на середину 80-х рр. ХХ ст. 
лідера у мистецтві скла: «І вже з перших студентських курсів, наші вчителі — 
художники, які працювали багато років із склом — В. Статун, Г. Антонова 
та Б. Смирнов активно сприяли нашому входженню до творчого життя худож-
ників скла.» І далі, прислухаючись до тональності мовленого Ібрагімовим, до-
зволю собі підсумувати, що чесність у мистецтві є запорукою входження у ве-
ликий мистецький процес, що з’єднує однодумців — славетних Дон Кіхотів, які 
не визнають перепон: «Ми відвідували художні ради, що тоді проходили 
у Віалегромі, їздили на заводи, ходили на виставки, в музеї, де часто працювали 
в запасниках, і найголовніше спілкувалися з художниками. Ми захоплювалися 
тією атмосферою творчого піднесення, що панувала в ті роки у світі художньо-
го скла. Це були роки нового розуміння скла, його очищення й пошуки нових 
форм і пошуки нового образного змісту» [2].

…Через багато років, перебуваючи в Дебрецені на пленері, що їх з року в рік 
організовує у Гойдусобосло невтомний «угорський Воляр», залюблений в мисте-
цтво Ласло Гупуці, Бокотей звідав галерею модерного мистецтва. Проходили 
з дружиною Орисею унікально модерними залами, де на трьох поверхах була зі-
брана мистецька класична «сметанка» Угорщини, де прихильно зустрінуті твори 
майстрів найвищої проби (Л. Меднянський, І. Нодь, Т. К. Чонтварі, Ю. Ріпл-Ро-
най, Д. Деркович, Л. Моголи-Надь, Ю. Егрі, Ю. Коста, Ю. Поста, Б. Цобер) за-
кликали нас до мистецького діалогу на тему мистецької автентичності… Майстри 
минулого, сучасні адоратори трансмодерності вели нас до діалогу. Раптом 
Бокотей зупинився біля трьох композицій, що, трансформуючи Гоголя, скажемо, 
були в плині відтворення старосвітського життя. Справді, це його двоюрідна ба-
буся Ержибет (Єлизавета) Васько! І вона була художницею, приятелькою славет-
ного Яна Барчаї! Ось де ці, бокотеївські корені, нічого немає випадкового.

Й цього самого дня, оглядаючи в іншому музеї шляхетного Дері знамени-
тий триптих М. Мункачі «Христос перед Пілатом» (1881), «Голгофа» (1884) 
і «Ecce Homo!» (1896), Бокотей торкнувся теми, що повертає його пам’ять 
до днів тих, віддалених споминами про львівську славетну гуту, днів народжен-
ня і розвитку українського пласта із скла:

– Нічого в цьому спрямуванні не є випадкове, бо, якщо говорити кон-
кретно про мої пласти, то треба сприйняти уявлення на лініях цього розвитку 
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— через формування, вдосконалення і досконалість. Але в творчості лінії 
не завжди співпадають, бо досконалість першого етапу розвитку може по-
ступитися місцем хвилям спаду і сумнівів. У мистецтві прикладів такої дис-
пропорції знайдемо немало… У Мункачі, бачимо, якраз йшов розвиток: від 
масштабного «Христа перед Пілатом» через масштабну за майстерним вико-
нанням «Гологофу» до слабшого, прикінцевого на витку життя видатного 
майстра «Ecce Homo!”… Це означає для мене: Міхаель Мункачі — національ-
ного закрою майстер, що порівняний до своєї доби постатям Матейка чи 
Рєпіна. Я, моє покоління, усі ми вчилися надолужувати у мистецтві, наздога-
няти самих себе або через мистецький досвід ХХ ст. Заходу і наших на дні 
нашої молодості заборонених українських мистців, того самого Архипенка 
чи Гординського… Своїми пластами я хотів довести, що маю право переймати 
цей досвід і, навчений, скажімо, знаннями того самого Бориса Смирнова, або 
світоглядною мудрістю мого колеги ровесника з Львівської національної ака-
демії мистецтв Ласло Пушкаша (він на відділі текстилю, а я — кераміки), 
творив ці пласти, вдосконалюючи їх. Пласт підтвердив масштабність кольо-
ропису у склі. Я розвивав ідею спершу через малі пласти, які розігрівав 
до температури 600  С і прикріпляв далі до банки. Це була важка трудомістка 
праця, це була каторжна праця. Я виявляв колористику в малому пласті, і ця 
живописна маса залишалася незмінною в процесі, допоки банка, далі нагріва-
ючись, не розросталася до межі, що дозволяла їй поступово змінюватись 
у великий в діаметрі пласт [3].

Зробимо невеличку цезуру і внесемо корективу: творча дорога Андрія 
Бокотея й Ласло Пушкаша перехрещується впродовж багатьох десятиліть піс-
ля навчання у вузі. Уже пізніше Пушкаш висвятився на священика, відправляв 
у греко-католицькій церкві, переїхавши на постійне місце проживання до Буда-
пешта. Але не переставав творити, пройнявшись живописом, малював і вистав-
лявся часто в Угорщині і незалежній Україні, в рідному йому Ужгороді і не 
менш рідному Львові… А в Кракові оформив мозаїкою каплицю, й ця праця 
принесла йому ще одне міжнародне визнання… Траплялася нагода і поспішав 
до Львова до свого «цімбора» Бокотея на його чергову виставку. Мали про що 
говорити! Як і їх батьки, що разом вчилися у духовній семінарії, де Андрія 
Бокотея батько навчав Пушкашевого батька, угорця за походженням, україн-
ської мови… А потім їх батьків заслали багаторічною дорогою каторги на за-
слання, й обидва вони, в Джезкагані, працюючи як в’язні за релігійними пере-
конаннями на мідних рудниках, молилися Богові, аби скріплював їх 
у слугуванні греко-католицькій церкві… Сім років молилися на каторзі, але 
не відступили від релігійних принципів, були такими твердими у характері, 
якими вивчила їх рідна церква…
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Ласло Пушкаш і Андрій Бокотей — це окрема красива розповідь про чо-
ловіче побратимство і самоповагу, що її звершує кожен, хто плекає у своєму 
серці любов до мистецтва… З тих незабутніх студентських років однокурсни-
ками Бокотея донині вважають себе Ласло Пушкаш із Будапешта, Любомир 
Медвідь, Олег Мінько зі Львова, В’ячеслав Приходько з Ужгорода. До цієї са-
мої когорти належав киянин Володимир Федько — безкомпромісно чесний, 
щирий патріот і художник-монументаліст високого мистецького гарту, який 
свого часу разом з Григорієм Коренем оформив, як виявилося згодом, одну 
з кращих в Києві станцій метро «Золоті ворота»… Незабутній Григорій Корінь, 
і ось з листопада 2006 р. — незабутній Володимир Федько впертою наполегли-
вою боротьбою, силою волі відстоювали свій проект станції: його довго не за-
тверджували, дорікаючи авторам націоналістичні збочення за те, що у медаль-
йонах вони помістили і не хотіли знімати з проекту київських князів… 
Володимир Федько завжди з теплими почуттями згадував Андрія Бокотея, 
Ласло Пушкаша. Чи не є це знаком морального сходження до найвищих прин-
ципів чоловічого характеру, що виявляє побратимство?! Визнання до кожного 
з мистців названих, розуміння, що вони є цвітом свого покоління, зродило оце 
їх побратимство. Бо воно вело усіх через самопосвяту слугування мистецтву. 
Визнання до Бокотея продзвеніло дзвоником творчого успіху з Ленінграда, де 
він експонував пласти з орнаментуванням венеційською ниткою й об’ємно-
просторові композиції. Прийшло визнання не лише для нього одного, а для 
групи новаторів, що поставили своєю метою практику художнього скла у гуті 
ввести у мистецьку свідомість загалу. Ім’я Бокотея виділив тоді відомий на той 
час мистецтвознавець Г. Островський, передбачаючи, що пошук є гранню по-
стійного творчого стану мистця (як писав, виникають нові роботи, що суттєво 
розширюють діапазон образних, в тому числі кольорових рішень [4]).

У Ленінграді ім’я Бокотея, виразну мову його творів віднесли до іннова-
ційного лексикону (за Г. Островським, для його скла властиві «тонкий заду-
шевний ліризм і драматичні колізії сучасного світовідчуття»), бо вже не було 
сумніву, що в сузір’ї мистецької галактики з’явився, як вважали, «цікавий ху-
дожник», він демонструє «талановите мистецтво і заповідає великий й чистий 
світ художнього скла».

Потім прийшла черга, буквально через три роки, до участі у виставці 
Московської організації спілки художників Російської Федеративної 
Республіки і до запрошення у всеросійському музеї декоративно-прикладного 
і народного мистецтва. На п’єдесталі мистецького лідерства опинилися 
А. Бокотей, Ф. Ібрагімов, О. Іванов, Г. Іванова, Л. Савельєва, Ф. Черняк, — усіх 
їх вдумлива лінза апарата зафіксувала на заводі художнього скла: такими вони 
тоді були — молоді, усміхнені, з далеким прицілом до майбутньої сивини і сла-
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ви. Як і попередня московська, експозиція 1987-го р. мала прицільну назву 
«Скло. Образ. Простір», що підсумовувала інтелектуальні досягнення в галузі 
скла, закриваючи межу утилітарності і підкреслюючи перехід до вирішення об-
разно виразно пластичних, нерідко складних технологічно і конструктивно 
завдань. Автор каталогу Н. Николаєва, розглянувши творчість кожного з екс-
понентів, дала при тому належні оцінки мистецьким творам львів’янина: 
«А. Бокотей, який на минулій виставці показав твори, суть яких будувалася 
на енергійній вітальності внутрішнього простору («Народження матерії», 
«Чумацький шлях»). Він веде далі цю лінію, здійснюючи численні досліди з вве-
денням додаткових матеріалів і використанням нових методів декору. Передусім 
у відмові від «посудних» форм та образотворчості він бачив шлях до макси-
мального виявлення можливостей гутного скла і використання традиційних 
прийомів для одержання якісно нового результату» [5].

Подібні реляції були віднесені на адресу Франца Черняка: а) джерело ін-
спірацій мистця — традиції українського скла; б) створення образної концепції 
твору («зберігаючи органічність форми, що є властивою для гутного скла, він 
скеровував зусилля на пошук індивідуальної виразності кожного об’єкта» [6], 
— за судженням Н. Николаєвої).

Московська виставка підсумувала певну результативність львівської гути, 
головним представником якої виступав Андрій Бокотей! По-перше, майстри 
демонстрували ступінь віртуозності; по-друге, матеріал таїв у глибинах великі 
пластичні і кольорові можливості; далі — скерували розвиток уяви майстрів 
до нових технологій, в ім’я пункту другого ці нові технології мали вплив на зба-
гачення образності творів. Йшлося про нову метафорику, символіку: асоціа-
тивність художнього скла, глибоке проникнення в його природні властивості, 
здатність перетворення з розплавленої маси в застиглу вулканічного характеру 
лаву, у яскравий геометричний кристал, що зберігав симетрію внутрішньої 
атомної структури. Змінене різницею температур скло зберігало внутрішню 
органічну субстанцію, де ясно віддзеркалювався ритм почуттів, де зберігалася 
стихія кольорових, в акварельному сприйнятті напливів і де складні кольорові 
тони та півтони поєднувалися з матовою поверхнею форми, що, визначенням 
Н. Николаєвої, «фіксує зовнішню оболонку форми, а це, в свою чергу, забез-
печує їй» масивність і матеріальність…

Отже, виставки, до участі в яких запрошували Бокотея, вирізнили індиві-
дуальну оригінальну манеру його творчості, що засвідчувала входження в но-
вий етап ставлення до художнього скла. Його пласти мали експериментальний 
характер. До середини 80-х рр. пласти мистця, що зображували краєвиди і тва-
ринний та рослинний світ, робилися з «вкрапленнями» до нагрітої банки сю-
жетного вирізаного у склі мотиву, наприклад, сови над гніздом, чаплі, пінгвіна, 
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коня на пасовиську і т. д. Він мав радість від поєднання малюнка з кольором, 
тому лінія органічно впліталася в палітру пласта. Цій чіткій, плинній лінії при-
діляв увагу, бо вона мала здатність «жити» у площині пласта.

Якогось там дня побачив дитячий малюнок свого сина Андрія — кінь 
на гористій стежці серед скель, а над пустельним краєвидом кругляк місяця… 
Подумалося: перенесу це зображення в пласт, і ще не встигла думка добігти 
до кінця, а вже мудрував-сидів над цапфою і почав врешті переносити малюнок 
сина… Цей пласт з «авторством» Андрія особливо дорогий для художника і як 
пам’ять, і як наука, аби фарба не «закипала», не чорніла, не кропилася в буль-
башки.

Сюжет з совою над гніздом і золотом місяця на тлі глибокого кобальту, де 
поєднувалися техніка вільного малюнка і техніка «вкраплення» (то був пере-
хідний етап на шляху до вільної легкої, прозорої детермінації матеріалу) під-
тверджував вартість наполегливих пошуків і творчого експерименту. Пласт 
з совою, що висвічувала білою плямою з ріжком місяця в глибині неба (де мала 
вчуватися лінійна перспектива, але насправді її не було, бо спрощеність сюжет-
ної канви звелася до умовності первісного наскельного малюнка) — той пласт 
з простими, але вдалими силуетами, що об’єднували форму, немовби передвіщав 
народження творчої весни — розкутої, безстрашної у злеті думки, емоційної, 
поривної з входженням у незвідане — Бокотеївської весни, що цементувала 
«проривання» сучасної образності й органічне засвоєння великих традицій ми-
нулого, що стало надбанням мистецтва. Це був його шлях — кроки у невідоме!

…На одному з чорнових шкіців, де малюнок доповнено записами, для 
пам’яті, читаємо: «розпис грушею з медичною голкою від шприца», а на самому 
ескізі зображено малюнок з краєвидом — куля навпіл розділена лінією обрію. 
Дерева з пташиними гніздами, що в перспективі «ростуть» з першої півкулі, 
зайняли до самої гори простір другої половини. Й поруч з цим шкіцом — ще 
одні роздуми над сюжетом: «розпис пульверизатором. Розтерти приблизно 10 
фарб на старому вині, залити їх у «груші» і розписувати.» І ще далі — продо-
вження теми: «У 1984 р. — перші досліди, невдалі спроби!» І як резюме допо-
внююче вольове: «Бажано зробити!»

Розум, воля, почуття, інтелігенція зроджують твір у художньому склі. 
Зафіксовано розумом і почуттями: «Бажано зробити!» — цій меті підпорядко-
вана воля… Бокотей прочитав, що дослідник скла періоду Київської Русі біло-
руський вчений Безбородов розкрив деякі давні рецепти розписів (наприклад, 
один з них — у Київській Русі товкли скло і на густому вині розтирали поро-
шок, щоб одержати потрібний колір і після цього робили декор)… Сотні до-
слідів Бокотей проводив з різними барвниками, долучаючи до води цукор, або 
мед, або кислу капусту та інші органічні речовини, здавалося, прецінь тисячі 
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змарнованих годин, даремна трата часу, аж поки не прийшло переконання: 
давньокиївський рецепт із старим вином — один з найкращих.

Художник собі не належав. Поїздки у різні краї з виставками збагачували 
його, але не заспокоювали, не приносили внутрішнього спокою, про який він як 
людина марив, не втішали. Бо не міг ставити крапку. Бо хотілося йти далі, тому 
експериментувати він міг лише за цієї умови. Отже, життя художника звичне, 
зшите з неспокою, закроєне на думках, що обпікають мізок, як опіки від гаря-
чого скла… У хід йшла металева стружка, що вносила корективи у палітру 
пласта, використовував розмаїті суміші, писав на оксидах, розчиняв окиси 
на воді, вживав азотнокисле срібло, а потім змішував з водою, нарізав пласти-
ни, розмальовував їх і сплавляв у мозаїчну композицію, захопився знову япон-
ською графікою, особливо після повернення з Ленінграда, що зродило серію 
емоційних краєвидів, а паралельно не давали спокою екологічні мотиви, і знову 
далі провадив досліди з оксидами, що зродило нову групу пластів, а вже тоді 
полонила його вальцьована пластика, пластика об’ємна, з’явилося вільне малю-
вання з використанням крихти, азотнокислого срібла, — прийшла пора роз-
кутості, мистецької свободи, про яку можна лишень мріяти; час посміхався 
йому разом з сонцем, місяцем, бо почував себе щасливо під знаком пласта, 
освячений пластом.

Що є мистецька свобода і яка ціна їй?
Який довгий шлях мистця до свободи?… Деяким ввижається: участь у ви-

ставках, примарна погоня за кількістю сотвореного.
Що виводить мистця на шлях, який позначений вартісними критеріями 

творчості?… Свобода мистецька плюс затятість характеру.
Коли з’являється відчуття професійної свободи? Численні чорнові зшитки 

Бокотея зі шкіцами кульковою ручкою, олівцем, тушшю і такі ж самі численні 
записи, як і шкіци, «для пам’яті» типу: «фон червоний з горшка», «кайма про-
дута», «пляцок щипати пінцетом», а на малюнку, що зображує корову, траву, 
небо, дорогу, — цілий каскад написів: «рисунок робити чорний», «корову ліпи-
ти вкінці!» і позначки для барв: трава — «зелений», контур — «сульфід», до-
рога — «червоний», небо — «голубий», земля на передньому плані — «зеле-
ний». І врешті — ще один важливий напис, що вияснює образну суть краєвиду 
— «впливи Японії»… З щемним почуттям радості, комфорту розглядаємо ро-
бочі Бокотеївські малюнки з написами: «малюнок дзеркальний», «чорна пляма, 
білий птах», «викласти і наклеїти на скло тканину, скляні палички посередині, 
а край хаотичний», «схід землі на місяці». Велике число їх унаявлює напругу 
творчої думки мистця… З чорнових записів переводжу погляд на пласти, що 
немовби фокусують матеріалізований процес волі і напруги почуттів… Такі 
вони різні, неоднозначні — і усі на подиху емоційного… Одним з подібних 
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пластів довелося милуватись в оселі незабутнього Олеся Гончара… Місячна 
ніч, гори, дорога серед трави і знайомі карпатські тини… Олесь Терентійович 
хвалив твір: подобався йому. Як і мені… Але пам’ятаю, як хвилювався Бокотей, 
коли чаклував над композицією, на той час, у лютому 1988-го ще гадки не маю-
чи, що твір принесе години радості славетному письменнику — патріотові…

Чи не є творча залюбленість у професію серцевиною мистецької свободи?! 
Бо свобода мистецька — то розкутість письма, легкість, з якою пласт доносить 
думки, записи, що передували роботі з цапфою. Свобода є Бокотей, освячений 
пластом і пласт, освячений Бокотеєм. Коли він зрозумів, що пласти треба роби-
ти з таким смаком, з яким добра господиня випікає паляницю (колись Ніко 
Піросманішвілі залюбки догоджав власнику духана, бо знав, що той дорожить 
його вивіскою — й малювалося за такого сприяння легко), тоді уже ніщо не мо-
гло його стримати. Він сходив мармуровими сходинками до своєї слави, визна-
ння серед людей й мистців, розуміючи, що то є його доля, а іншої не хотів. 
Композицію, колорит, ритми, стікання, маси, напливи барв передбачав у зада-
ній програмі цапф або кольорової крихти.

Відступ другий ліричний: молитва під час роботи з цапфами.

У повітрі запах соди і горяч — то є аура печі: солоний присмак, жаро-
виння й для зору — як у липневу годину сонцеяріння. Знову вона для мистця 
— львівська гута… Знову-знову… Й як без неї, без солоного присмаку соди, 
без них — не чародіїв, а чароносіїв… майстрів екстракласу (один в одного 
красені), немовби у завчених ролях, у переповненому щовечора Київському 
національному театрі імені Івана Франка. Тут, біля печі вони усі — ніби 
королі сцени — Анатолій Хостікоєв, Богдан Бенюк, Анатолій Гнатюк, 
Олексій Богданович, сам маестро Богдан Ступка. Як їх не вшанувати?… Не 
проспівати гутникам осанну, наш віват… во хвалу майстра, що знає свою 
піч немовби мати дитя… У печі жар — жаріння — жариність — сонце скоти-
лося до печі з півторатисячним ароматом, припіком… з барвами, що висвіт-
лені до білизни, до сліпучої білизни. Кипить-кипить скло… Не скло — парне 
молоко у печі гути.

Скло в яровинні сліпизни «біле-біле», що там, у самому серці гути дихає, 
пломеніє («як скло воно блищить»), зрубане жаром вогню, настояне на літеплі 
огрому розпареного сонця — печі, настояне на соках, піску, що пломінням 
стікається до річища, де шихта заврунюється вогнем і топиться уже у формі 
скла… «скло в яровинні сліпизни «біле-біле» — це є чарівний колообіг, свого 
роду колотечія… а може, — скоріше, — колотворіння… А в повітрі запах соди 
(бо шихта, яка стане склом має суміш соди)… і горяч… «Го-го-го!» — гримить 
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львівська гута-піч (Але, на жаль, скоро їй — кінець, і про то знаємо, з того су-
муємо, ми двоє з Бокотеєм (коли писалися ці рядки, цех іще працював. — О. Ф.) 
— Пригадайте Ольгу Кобилянську, пригадайте, коли люди билися за землю. Бо 
територія львівської скульптурно-керамічної фабрики — то є центр міста, то є 
«Земля», то є лакомий кусок землі, за яку брат посягав на брата. «Вони» не-
ситим оком на неї поглядають. Але піч того не знає й не розуміє, бо піч живе 
своїм життям й має свій розум… Останні місяці життя уславленої львівської 
гути з її піввіковою натуралізацією…) «Ого-го-го!» — гримить піч… Чи житиме 
іще славетна львівська гута, коли вийде ця книга? Не житиме! — показав час, 
і те сумне, реаліями навіяне, писалося через рік.

Іван Мацієвський, з крутим турецьким носом і козацькими вусами, засма-
глий біля печі: в його Івана Мацієвського з Андрієм Бокотеєм тридцятирічній 
приязні-парі є своя велика мистецька доля біля горловини печі («Ого-го-го!» 
— вселенська міць старосвітської печі): бо є піч і є митець, і є у нього майстер, 
як у капітана корабля штурман… у парі ходять морями… а біля печі — у парі 
теж і разом добрих тридцять літ.

Я привіз собі той гафтованець (лєпку-трубку) з Польщі. Я беру ним «бан-
ку» від Дмитра і формую пласт…

Відрізує Мацієвський ножицями банку від трубки і нанизує кінцем гафто-
ванця другий бік «банки»… крутить-крутить гафтованець, форма «банки», як 
зачарована, виокруглюється, ширшає в діаметрі до розміру великої тарелі… 
й стає пластом, знаменитим Бокотеївським пластом, знаним, як знамениті 
скульптури Стюарта Джонсона в Америці… Біжить з розплавленим пластом 
Мацієвський — біжить — і до опічка: той пласт має свій час-терпіння, — на че-
рінь ніби паляницю, немовби хлібину уже кладе його Андрій Бокотей — терпін-
ня це в опічку ліком у дві-три доби, «терпіння скла» — його напруга, зізовні 
і зісередини… Її, цю напругу, потрібно «зняти» в опічку.

Час, який відведено для виготовлення одного пласта — це година доброї 
злагодженої праці майстрів усієї зміни (але того — злагодженості праці, у них 
не відбереш). Тисячі пластів — і ціна їм тисячі годин Бокотеєвих з Мацієвським 
біля печі. Якби їх скласти на стіні один біля одного докупи, якби їх викласти 
у ряд на стіні, якби зібрати, скажімо, їх усі разом, — то ми мали б випечений 
у горловині печі найдовший барвистий килим. Розійшлися по світах-землях 
Бокотеєві пласти модерною скляною мелодією — розійшлися по музеях, гале-
реях, поміж людей до приватних збірок, зігріваючи Бокотеївським добрим 
серцем, усміхом не одну людську душу.

Зачарований масштабністю величної нью-йоркської експозиції МОМА 
(Музею сучасного мистецтва — Museum of Modern Art) у Берліні у травні 
2004 р., я раптом спіймав себе на думці, що показати «добре мистецтво» — по-
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над 200 творів! — це понадлюдські зусилля потрібні. Тоді вулиці Берліна були 
прикрашені банерами, афішами з репродукціями творів А. Русо, Ван Гога, 
Модільяні, Ґоппера, а перед фасадами Національної галереї Берліна, де про-
ходила експозиція, стояла восьмиметрова скульптура Б. Ньюменн «Gebrocherer 
Obelisk», прив’язана до трагічної смерті Лютера Кінґа (1968)… Твори в експо-
зиції заворожували — це була, як кажуть львів’яни, добірна сметанка… Мені 
тоді, пригадую, ніби сьогодні, припала до душі велика картина американця-
експресіоніста Адольфа Готліба «Вибух» (1957, 228  114), яка коментує про-
грамну ідею у спосіб протиставлення темної експресивної плями внизу і вели-
кого розпеченого сонця… Я не відводив погляду, прикипівши до полотна… Ось 
він, Бокотеївський чистісінької води пласт — контраст у сув’язі думки темної 
плями і червоного.

…Через два місяці я знову приїхав до Берліна, аби ще раз побачити уні-
кальну колекцію МОМА, і знову зустріч з композицією Готліба… Якби їх по-
ставити поруч: Бокотея і Готліба — який ефект контрастів, яка потуга мистець-
кої образності у двох творах, яке асоціативно кардинальне мислення двох 
видатних мистців, що ніколи не могли зустрічатися, не мали змоги бачитися!… 
З відстані МОМА я ще раз поцінував відкриття Бокотея в техніці художнього 
скла, по-справжньому новаторські пласти… А як спогад про пережите — у ме-
не фундаментальний каталог виставки творів МОМА з потрясючої сили соне-
чком Готліба.

Отож, є пласт Андрія Бокотея у безкінечні того, що «Я» або не «Я», в та-
кому увиясненні «між» або «не між», що захоплює віддих, на першому поруху 
сприйняття. Як оцінювати одне, або наступне або одне, коли спливає різниця 
в обходженні неодного і коли святість барви така разюча, що є тлумачення по-
рівняльні? Одне, якого довго шукаєм, таке собі, заворожувальне? Поза усяки-
ми контекстами думки, як, наприклад, оті, з попереднього речення, а можливо 
з речення самої думки: почалося — триває, кипить думка. А якби дати одразу 
раду тому і раду в собі? — думка, бриніла, вона є і буде далі бриніти ще тоді, 
коли Бокотей торкнувся порухом мислення, коли розклав на металевій плиті 
цапфи, коли усміхнувся Мацієвському, коли побратими по цеху стрілися по-
глядами, можливо-можливочки: Бог хотів або велів: то є несуєтне, однак з ра-
дістю чекання…

Що є доля Ван Гога у сабо з Амстердамського музею, скажімо, на вистав-
ці у Будапештському зібранні (2006)? Або призначеність, або зломленість, або 
притлумленість чи, не дай Боже, поривність «у нікуди», що її стриножує жов-
тизна мертвеносність? Що є погляд Гали перед присмерком сонця у вусах Далі? 
Або усміх Елюара або плачі усіх інших, які з ним були та іншими нашими, ска-
жімо Свідзінський, Ольжич, Стус, перед якими я завжди навколішки? Перед 
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якими завжди молитовно схиляю голову — насамперед і в першу чергу перед 
пам’яттю Олександра Мурашка, який, невинно убієнний, думаю, є рідний брат 
замученого Гарсіа Лорки!

Отже, з безкінеччя моїх думок зринає турбота «про», але її зломлює й пе-
ремелює просвітлене «за»: то в інверсії, у ствердності понятійного, що є по-
ступ, ба, стрімкий потік мистецькового виявлення Бокотея у багатьох 
формально-експериментальних зреченнях, можливо насамперед у мистецькій 
версії конкретики його і мого Часу. Того стривоження не мало бути: не було 
бодай порухом думки — даймо собі волю, на пасовиську нашої уяви: повна 
мистецька свобода від (Іван Труш, Катерина Білокур) — і до (Алла Горська, 
Володимир Федько, Валентин Задорожний) і далі, ще далі, далеко поза «від» 
— те, про що, окрім мистця, не може знати ніхто (Архипенко, Андрієнко-
Нечитайло? Микола Кричевський чи Софія Зарицька у свої перед попелищем 
дні?). Або Кричевський, Єлева, Бойчук, Звіринський, Петрук?). Того ніхто 
не знає, і Бокотей також не знає — це останній подих, що розпромінює пучечки 
світла для інших. З окремого того і з огрома національних традицій зродилися 
пласти Бокотея: дуби у Конче-Заспі й під Києвом такі, що їх восьмеро чоловіків 
не можуть обійняти (дуби ті вирубують! — нинішні свої варвари), Бокотеївські 
дуби у пластах…

Можна штучно придумати індиферентну дефініцію: не пласт Андрія 
Бокотея, а щось інше… Однак лексема дефінітивно була б знеособлена. 
Властиво при тому, що пласт — це чуттєве, внутрішнє: маємо щоразу нову на-
прочуд колористичну композицію на склі; маємо різнобарв’я і напрочуд інтелі-
гентну гру ув різнобарв’я — у заданому діаметрі площини (сформованої мож-
ливостями і потребами гути); а далі: на загальному рівні фантазії й сприйняття 
того «є» і ще далі «на віддиху», що є перший ступінь сприйняття, а потім ще 
одне вершинне «далі», на площині зіставлень, порівнянь «де, було, коли, як», 
— то в цій регуляції просторово-часових відносин коштовний пласт Бокотея є 
індивідуальний творчий почерк, це ціле мистецьке дерево, це немовби вазон 
китайської троянди, залюбленої ув вазони моєї ніжно-ранимої Іви 
Павельчук…

Не випадкове поєднання: коштовний пласт Бокотея і вазони китайської 
троянди Павельчук — це легені мого чуттєвого життя: вдихання і видихання.

Отже, чим і що є пласти Андрія Бокотея? Відповідь можна сформулювати 
коротко: пласти є одухотвореними у склі творами. Кожен з них фокусує енер-
гетику добра і любові до людини, кожен зроджує у глядача світлі почуття й дум-
ки. Кожен є носієм такої образності, яка нікого не полишає байдужим і у сприй-
нятті є унаявленням того, що у мить спілкування з живим твором стає втіленням 
чистого, ясного, зрівняного з поняттям краси, яка існує сама по собі.
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Взаємини скла із світлом, змінність освітлення залежна від стану дня, ночі, 
загадкова реакція скла на найменші порухи того, що є «пляма-непляма», у склі, 
як і на полотні, усі таємничості тенеброзе, сфумато, усі орієнтальні загадки 
карагйоз, — якщо взяти до уваги усе перечислене і посталих у ряд, тоді, напев-
но, зробимо висновок: Бокотей-художник зроджений із світла у світлоносних 
багатовимірних, для нас це важливіше, виясненнях, щось у святому просвітлен-
ні Тіводара Чонтварі («Inspiration und Willenskraft sind meine Flügel…»), — 
Бокотей, підемо далі, прийшов імпресіоністично в художнє скло, а скло, зро-
джене у вогні із світла, розкрило йому потаємні глибини свого буття.

Скло є світло, зматеріалізоване волею мистця, а світло наповнює простір 
скла, як нашу землю наповнює повітря, яке з нами, у нас і яке ми не завжди за-
уважуємо: можливо, вранці: «як свіжо!», можливо, морозної ночі: «яка кра-
са!», бо світло, яке переповнює пласти Бокотея, — то направду невідворотнє 
«як свіжо!», «яка краса!».

Розглядаючи пласти один по одному за серіями, за хронологічним прин-
ципом, відчуваємо, що усі вони близькі за настроями, закладеними у них емо-
ційними почуттями. Пласти несуть потужні характеристики скложивопису. 
Вони формулюють засади колоризму. У кожному пласті Бокотей демонструє 
хист колориста, виявляє розуміння, професійне знання гармонії барв, склад-
них тональних відношень, ритміки, змінні кольорові рефлекси. Через колір 
Бокотей здійснює проникнення у формально-пластичний лад своїх творів, роз-
виваючи їх емоційне сприйняття й таке саме просвітлене, мов луна дзвону 
звучання.

Пласти Бокотея втілюють енергію кола як одного з конструктивних еле-
ментів образотворчості. Щось споріднене з Сезаннівським тлумаченням кола. 
Ще в давньогрецькій античній кераміці коло виражало гармонію й єдність світу, 
було ствердником уявлень людини про космогонічний рух. І у візантійських 
фресках, і в давньоукраїнських іконах, і в пізніших стильових утвердженнях об-
разної моделі людини і світу коло вивершувало естетичне поняття про ідеальне. 
Ці засади гармонійного чуття кола сприйняли авангардисти Києва, Одеси, 
Харкова, Львова в перші три десятиріччя ХХ ст. І цей рух форм, ліній, ритмів, 
що зроджує кругова композиція, сприйняв Андрій Бокотей і на прикладі 
живописно-пластичних інваріацій пласта довів її суть до межі досконалого.

Пласт як збудник і виразник динаміки форми таїв невичерпну притягаль-
ну енергію, що зроджувалася й нарощувалася центрично через плями декора-
тивних розлогих площин або розводи барв, народжених спонтанно, як в аква-
релі. Але форми пласта означували ще гнучкі виразні лінії, які довершували 
ритмізоване, майже симультанне, орфічне, в стилі Соні Делоне, обертання барв 
і пружність самих контурів. Барви, з’єднані рухом кола, перебували в певній 
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взаємозв’язаності, з’єднуючись одна з одною, — звідси їх урочисте майже зна-
кове виявлення. Загальна динаміка кольорів і ліній, що її забезпечував фор-
мальний стрій площини кола у пласті, мала перетворюючий характер: червона, 
помаранчева, жовта, зелена, синя, виявляючи себе у ладі тла, або в конструкції 
фігуральних чи позафігуральних форм, немовби розцвітала і ця динаміка штов-
хала думку, уяву до мультиінтерпретацій аж поки не вспокоювала її у вигляді, 
або, можливо, у ролі якогось асоціативного образу чи конкретного символу. 
Отже, коло пластів гармонізувало її формальну структуру і розвивало в першу 
чергу колористичне спрямування кожної композиції. Коло водночас народжу-
вало нове середовище, якому забезпечувався урочистий лад, де колористична 
чистота, довершеність доповнювалися шляхетною ритмікою лінійного вузла.

Пласти Бокотея стали новим словом у «малярській пластиці» художнього 
скла. В цьому закладена їх новизна. Було це слово свіже і багатообіцяюче 
на шляху освоєння незвіданих таємниць гутництва.

Пласт нами названий — «Бузкове сонце», бо бузкового у ньому, як на ви-
шні білого цвіту.

Уявляємо — бузкове сонце з молочними розводами, в ньому ще одне кру-
жальце сонця, а в горизонтальному перетині зауважуємо на всю широчінь за-
риси «бокотеївського» возика (зелений возик з жовтими коліщатами) з — уяв-
ною далі для нашої фантазії — таємною фігуркою («міжзоряний мандрівник» 
— Лондона?, «з галактик пришелець?» — Бредбері?), а в діагональному розтині 
через постать, возик — у безмежжя сплеск помаранчевої блискавиці, як 
з Чеховського опису будинку лісника в «Драмі на полюванні», — але ще радше 
емоційне спостереження, аніж глибоке проникнення розумом: що наснажува-
ло майстра в мить сотворення пласта (сьогодні він у приватному зібранні А. М.) 
і чому в площинну композицію були привнесені елементи об’ємно-просторового 
мислення?

Маємо переконання: в цьому неймовірно за почуттєвим настроєм вдалому 
пласті Бокотея поєдналися одночасно його природна інтуїція й раціонально-
технологічна ерудиція, помножені на досвід багаторічної творчої праці. Пласт 
був зроджений в період, який можна назвати післяіграшковим у просторово-
об’ємних пошуках. Тобто культура творення пласта була помножена на куль-
туру неповторної «іграшкової» комбінаторики. В світлі цього переконання 
зроджується пласт сенсорики, що дає неординарні емоційні сприйняття. У 
пласті культура колористики є капітеллю образності. У цих перетіканнях на-
півфігуральних постатей і напівпозафігуральних форм є така новизна, яку при-
носить людині свіжий вітерець у годину серпневого літепла. Цей пласт є чарів-
на дивина, що милує око, а з ним щоразу — душу. Такою мірою 
насолоджуєшся натюрмортами сімферопольця Федора Захарова чи етюдами 
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севастопольця Ігоря Шипіліна! Додамо ще сюди — незабутнього львів’янина 
Олексу Шатківського…

Пласт, означений нами як «Бузкове сонце», подібний до прозорого крає-
виду Похитонова з Севастопольського музею.

Пласт вбирає світло і розпромінює кольори холодних барв, що, зустрічні 
з теплом сонячних променів вдень або холодом електричного світла в сутінках, 
створюють додаткові ефекти, помножені на золото блискавиці та коло бузко-
вого клуазоньє. Неймовірно і несподівано є стрічно миттєве рухоме в формаль-
ному ладі площинного кола. Як зроджена з клубовиння хмар блискавиця.

Сонце як один з найулюбленіших компонентів композицій — кругле, еліп-
соподібне — уподібнене колористичними натяками до Ван-Гогівських інтерпре-
тацій цього мотиву або мотиву соняха, що є уподібненням земного сонця. 
Близькість, зрозуміла річ, умовна, але сама подібність увиразнює ставлення 
художників в обох випадках до матерії, природи, середовища. Бокотеївське 
сонце так само, як Ван-Гогівське, заполонює і в ту саму мить розпросторює 
оточуюче середовище енерготворними променями, навколишній світ, робить 
його безкінечно існуючим у круговерті обраної форми. З іншого боку, сонце 
в композиційній структурі пласта — червоне, рожеве, синє, зелене, помаранчеве 
— задає емоційну тональність, створюючи відповідну атмосферу холоду, тепла, 
безкінечної пустелі або радісної грані простору, де є відчуття затишку. У ладі 
композиції сонце несе одну з основних функцій структуралізації: сонце над 
краєвидом, на перетині ліній, на рівні знаку з тотемним містичним забарвлен-
ням, в означеннях руху фігурального краєвиду, в перескоках позафігуральних 
ліній, форм. Сонце «анатомізує» простір пласта, розкриваючи глибоку змістову 
наповненість ліній, що їх продиктував «начерк» цапфи, задовго до того.

Пласти умовно діляться на сюжетні і позасюжетні. Важливим у сюжетних 
є компонент мотиву. У позафігуральних — розкрита ритміка кольорових плям 
і ліній, що здетерміновані бордюром клуазоньє. У деяких дистанція відліку 
сприймається з «космічної» гори, можливо, таємничої гори Меру. Напрошується 
порівняння з аналітикою Гріса чи Клеє, бо лінії водночас виступають як дина-
мічні плями, позбавлені натяку на веристичну залежність, а водночас вони не-
мовби розріджують матеріальну основу кольорової площини. Ці позапредмет-
ні краєвиди з кружальцем сонця, яке центрує вісь споглядання, з емоційного 
боку зворушливі, як доторки пензля Роберта і Соні Делоне.

Бокотей зосереджений у колористичних пошуках (пласт з червоною пло-
щиною, білою горизонталлю й контрастними до неї вертикальними лініями, 
бузково-синім круговим клуазоньє), і це йде в парі з тими експериментами, які 
свого часу робили численні Великі на території чистого, нового мистецтва. 
Глибоке знайомство з культурою імпресіонізму, постімпресіонізму і авангарду 
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штовхає мистця до експериментів, в яких є усе, що передбачено у творенні но-
вих колористично-пластичних форм, за винятком одного — ризику. Бо 
художник-шукач, експериментатор, інтуїтивіст Бокотей поєднує водночас гли-
бокі знання технологічного процесу, хімічних властивостей мінералів і металів, 
розуміння природи гутного скла.

Пласти Бокотея привнесли в сучасне мистецтво живий струмінь життє-
ствердності.

Відступ третій — драматичний

Стаття тодішнього директора Львівської експериментальної кераміко-
скульптурної фабрики Романа Гринчишина мала оптимістичний заголовок: 
«Покликання Львівщини — творити…» [7]. У ній стверджувалося, що 
на час 2005 р. — це «унікальне підприємство, де працює колектив кваліфіко-
ваних скульпторів і художників декоративно-ужиткового мистецтва» [8]. 
Справді ідеологема відповідала суті, бо з 1947 р., коли була утворена фабри-
ка, на ній виховалося і прославило мистецтво України не одне покоління 
мистців. Усі пишалися львівською фабрикою, її уславленими майстрами-
гутниками, що працювали тут на совість, за покликом серця. Й відповідало 
суті написане Р. Гринчишиним, що «авторські твори художників-скульпторів, 
керамістів, склодувів, ковалів відомі як на території України, так і у бага-
тьох країнах…» [9]. Була ця фабрика — мистецької спільноти гордість, і не 
лише української, бо імідж фабрики, підтриманий, заохочений десятками 
майстрів найвищого рангу, львівським гутництвом, школою львівської гути, 
— цей імідж через знамениті львівські симпозіуми Андрія Бокотея мав визна-
ння в усьому світі.

Львівські гутні міжнародні імпрези, що увиразнили константу україн-
ського скла, мали солідну фахову базу — Львівську експериментальну 
кераміко-скульптурну фабрику. Шлях до неї був простий і добре знаний як 
студентам початківцям, так і високого ґатунку мистцям таким, як 
М. Тарнавський, М. Павловський, В. Гінзбург, Ф. Черняк, що не уявляли свого 
життя поза цим шляхом.

…Й ось трапилося непоправно сумне: восени 2006 р. фабрику закрили, 
а талановиті майстри розбрелися на усі чотири сторони. Не обійшлося тут без 
вини безкінечно пасивного правління львівської спілчанської організації, очо-
люваного Олегом Микитою… Перекреслено знак піввікового існування вели-
кого творчого колективу.

Що мав за цих умов робити Андрій Бокотей? Що він організував? Частину 
фахівців перевів у Львівську національну академію мистецтв… Розпочав пере-
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говори про співпрацю з потужним підприємством — Бережанським склозаво-
дом… За таких обставин стверджується знак нової творчої ініціативи, можлива 
система нарощення нових культурних починань. Аби не трапилось повторення 
минулих помилок, коли кілька років тому було ліквідовано Київський завод 
художнього скла.

У час модернізації виробництва, створення потужних консорціумів скля-
ної промисловості перлини художнього скла — Київський завод, цех гутного 
скла у Львові стояли на заваді гігантам. Цю фразу, однак, сприймаємо як при-
пущення.

…Трагічна доля львівської гути: вона мала щасливу історію початку, 
ствердження і драматичну історію примусової ліквідації. Але процесу роз-
пуску передував пінявий період, галицькою говіркою кажучи, капцаніння. 
Львівській гуті прийшов кінець…

Нелегка праця гутника, вона вимагає зібрання розуму і сил. Виснажений, 
до краю втомлений приходив Бокотей додому… Наступали години відпочинку. 
Однак не міг байдикувати. Послухаймо його самого:

– Гута забирає усе, що є в мені, я належу їй цілковито, розумію це… У 
щасливі години одкровення, бесід із самим собою на самоті народилися мої 
комп’ютерні версії скляних композицій — не лише пласти. Кожна з них у хви-
лини легкої вільної графічної інтерпретації зроджувала потребу розпізнання, 
завершення, яке ось-ось має настати.

…Пролонгуємо думку автора, розглядаючи групи комп’ютерних творів, 
— тих, що вийшли з природи пласта, і тих, що народилися під впливом об’ємно-
просторових композицій і «дитячих забав». Одні з них вирішені колористични-
ми засобами, інші — у графічній манері, але усі вони позбавлені інформаційної 
статичної скутості. У графічних чорно-біла площина декларує магію «чорно-
го» і «білого» в тому тлумаченні, що вона виступає відразу як ціле. Колористичні 
композиції комп’ютерних версій магнетизують глядача мистецтвом кольору, 
мистецтвом гармонійної співзвучності і немовби відкривають двері у барвистий 
світ художньої краси.

Чимало комп’ютерних версій Бокотея як графічних, так і кольорових ви-
явили творче буття у ряді українських і міжнародних експозицій. Вони мають 
авторське неповторне обличчя, яке перейняте ароматом образності. Бокотей 
і в цій для нього стезі мистецьких відкриттів не зраджує собі, залишаючись що-
разу скерованим у бік емансипованої стилістики.

…Ми йдемо за його візуальними уподобаннями, усвідомлюючи їх мис-
тецьку актуальність і зоб’єктизовану медійними інфлюенціями появу нових 
образних зацікавлень Бокотея, синхронно споріднених із мистецькими пошу-
ками творців арт-сьогодення. Від художнього скла — до комунікативно-
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графічних інверсій, — той шлях передбачає також зворотнє, що, власне, і є 
занурення в безмежно інтригуючий світ художнього скла. Бокотей у системі 
сучасного трансавангардового мислення є творцем провокативним. І в тому — 
інтригуюча індивідуалізована привабливість і сила його творів.

Пласти Бокотея зродили естетику гармонійного діяння, філософію сприй-
мання світу добра і краси. Вони народилися в процесі технічної гармонії, ви-
важених структуралізованих рівнів цапфа-трубка, що вивело на високий ща-
бель якість художнього скла.

Легкість і витонченість, з якими моделюється кольоропис майбутнього 
пласта, призвели до новації ідеї скла як у відношеннях форми, так і — що є 
дуже важливо — в стосунку до барвистих сполук, що їх випромінює задана 
форма. Кожний новоявлений пласт, створений Бокотеєм, увиразнює яскраву 
комбінаторику художньо-образних і техніко-технологічних компонентів мис-
тецького цілого. У кінцевому мистецькому продукті закладені найперше про-
фесійні уподобання, художні смаки, і врешті-решт світоглядна наставленість 
його автора віддзеркалювати через особистісно внутрішнє, інтуїтивно-емоційне 
відчуття того, що ми називаємо реаліями сьогодення. Пласти — породження 
сучасного творчого мислення на відрізку останнього мистецького двадцяти-
річчя.

Пласти Андрія Бокотея об’їздили світ.
У вітринах готелів Гойдусобосло, Дебрецена, Хортобадя, у Варшаві, 

Берліні я милувався грою світла, оптичною ілюзорністю, які випромінюють 
твори мистця.

На різних вернісажах — таких по-домашньому елегантних, як «На свято 
Андрія» (у Львівському палаці мистецтв), «Три Андрії» (у Національній акаде-
мії образотворчого мистецтва і архітектури в Києві), у груповій виставці львів’ян 
(М. Шимчук, О. Мінько, О. Одрехівський) в посольстві України в Берліні, у му-
зеї в бельгійському Льєжі, у багатьох приватних зібраннях світу пласти Андрія 
Бокотея, заворожуючи елегантністю образного тлумачення, спонукають 
до роздумів про активний глибинний зміст, що його несе сьогодні оп-арт ху-
дожнього скла. Він був випробуваний часом і не зійшов з дистанції і навпаки 
з роками набував нового мистецького виразу, нових вартісних ознак.

Під знаком пласта Андрій Бокотей примусив нас переглянути орієнтири 
оптичних систем художнього скла, довівши образне тлумачення кожного но-
вого твору до зразків свободи духу і натхненних виявів злету сучасного худож-
нього склярства.

…Пласти несуть свободу духу і стимулюють свободу творчості. І то було, 
є і далі буде його, Андрія Бокотея велике земне щастя, радість мистця, який 
достеменно знає, що і в ім’я чого він творить!
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Поступальний історичний розвиток суспільства завжди пов’язаний і бага-
то в чому залежить від конкретних непересічних особистостей, особливо, коли 
йдеться про історію образотворчого мистецтва. Талановиті художники і менш 
обдаровані загалом становлять єдиний масив мистецького середовища, який 
і визначає художній прикметний образ певного часу і простору. Натомість се-
ред мистецького загалу завжди є імена знакові, що слугують «точкою відліку» 
у розвитку новітніх образотворчих тенденцій. До них можна віднести ім’я ки-
ївського графіка Василя Перевальського.

Його творчість належить своєму часові і багато в чому визначає характер-
ний для 60-х рр. ХХ ст. дух новаторства, пошуків національної форми, стрем-
ління до самобутності вираження духовних ідеалів. Особистість художника, 
життєвий шлях багато в чому суголосні загалом долям української творчої ін-
телігенції, що знайшло вияв також і в його мистецтві. Саме на мистецькій ниві 
художник зумів виявити свій самобутній стиль, відкрити нову, оригінальну 
сторінку образотворчості в українській графіці другої половини ХХ ст.

Творчість В. Перевальського привернула увагу дослідників ще в далекі 
шістдесяті. В. Павлов в обширному огляді виставки творів художників майсте-
рень Академії мистецтв СРСР у Києві (керівники С. Григор’єв і М. Дерегус) 
наголошував на важливості пошуку В. Перевальським національної форми [1]. 
Творчість художника в галузі книжкової графіки, екслібриса, взаємозв’язок 
його мистецького і життєвого шляху розглядається в оглядових статтях 
Б. Валуєнка [2], М. Кагарлицького [3], Н. Лощинської [4] та А. В’юника [5]. 
Окремі дослідження присвячені роботі художника в екслібрисі. Це стаття 
І. Блюміної [6] та видання «Книжковий знак шестидесятників», що вийшло 
друком у видавництві Св. Софії в Америці [7], де серед інших художників зна-
чна увага приділена творам В. Перевальського. Г. Міщенко саме з творчістю 
В. Перевальського пов’язав «епоху становлення й розвою українського стилю 

Наталія БЕЛІЧКО

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ
В ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ПЕРЕВАЛЬСЬКОГО
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не тільки в графіці, а й монументалізмі…» [8]. Останнім часом, в періодичних 
виданнях все частіше згадується «родина Перевальських» [9], зокрема 
в інтерв’ю з визнаним майстром йшлося з-посеред іншого про Євдокима 
і Мирославу Перевальських — достойну зміну, чия творчість отримала визна-
ння в Україні та гідно представляє свою Батьківщину на міжнародних мистець-
ких теренах [10].

Проте жоден із дослідників не приділив уваги його викладацькій роботі, 
на ниві якої художник працює близько двох десятиліть і віддає чимало часу 
і душевних зусиль. Поза увагою залишився й такий аспект його творчої діяль-
ності, як мистецтвознавчий доробок, що є достатньо рідкісним явищем у середо-
вищі художників.

Завданням даної статті є вивчен-
ня становлення творчого методу ху-
дожника, розвитку власної самобут-
ньої манери, досягнень у галузі 
книж кової ілюстрації та екслібриса, 
створення власного педагогічного ме-
тоду митця-викладача, визначення 
основних викладацьких засад та засо-
бів їх втілення, діяльність на ниві тео-
ретичної популяризації образотвор-
чого мистецтва.

Творчість В. Перевальського сво-
їми витоками пов’язана з мистецтвом 

шістдесятників і водночас є його невід’ємною складовою. Звідси прагнення 
творити чесно, «на совість», бути максимально відданим власним переконан-
ням. І справа не тільки в тому, що художник свого часу намагався не працюва-
ти над заполітизованими темами. Сягаючи корінням давнього козацького роду, 
генетично увібравши пам’ять славних предків, він своєю творчістю послідовно 
і неухильно стверджує високі ідеали любові до національної культури, чимало 
прикладаючи сил до її збереження та примноження.

Один із провідних художників у галузі книжкової ілюстрації, 
В. Перевальський творить у царині українських класичних творів та поезії, на-
родних прислів’їв та ліричних пісень, історичних екскурсів у давнє минуле і по-
дій, що живуть в пам’яті його покоління.

Василь Євдокимович Перевальський походить із Золотоніського району, 
що на Черкащині, з давнього козацького села Бубнів. Навчався в Київському 
художньому інституті, в майстерні В. Касіяна (закінчив 1965 р.). Продовжив на-
вчання у творчих майстернях АМ СРСР у М. Дерегуса (1965–1967). Працює пе-
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реважно у книжковій і станковій графіці, в екслібрисі. Широке коло обдарувань 
митця засвідчує створення ним видавничого знака для видавництва «Мистецтво», 
участь в монументальній роботі по створенню вітража «Т. Шевченко» для 
Київського університету ім. Т. Г. Шевченка (у співпраці з В. Задорожним 
та Ф. Глущуком), авторство пам’ятного знака «Голодомор 1932–1933», встанов-
леного біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. Член Спілки 
художників України з 1971 року. В 1992–1996 роках, з 2000 і по цей час — секре-
тар Спілки художників України, в 1997–1999 — заступник голови Київської 
організації Спілки художників України. Заслужений діяч мистецтв УРСР з 1990 
року. Лауреат премії ім. І. Нечуя-Левицького (1993). Завідувач кафедри графіч-
них мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 
України. Член-корес-
пон дент Академії мис-
тецтв України.

Самобутній твор-
чий шлях художника ви-
значився вже з диплом-
ної роботи — дереворитів 
до «Українських народ-
них пісень про кохан-
ня», які зазнали певних 
змін від початкового ва-
ріанту (1965) до оста-
точного (1968).

Можна стверджувати, що українські народні ліричні пісні — помітне яви-
ще на тлі світової фольклорної культури. Жодна європейська нація не має та-
кого арсеналу поетичних, глибоко образних пісенних творів, як в українській 
поетиці, котра є невичерпним джерелом образотворчих інтерпретацій для 
українських митців.

Дипломна робота В. Перевальського складалася з дев’яти естампів, орга-
нічно поєднаних із власноручно виконаним рукописним текстом пісень і нот. 
Цей перший варіант позитивно оцінив професор В. Касіян, який прихильно 
ставився до В. Перевальського, виділяючи його з-поміж інших своїх учнів. Тоді 
ж молодий графік отримав пропозицію від видавництва «Мистецтво» видати 
«Українські народні пісні про кохання» в його оформленні. Збірка мала скла-
датися з двадцяти п’яти пісень і відповідної кількості виконаних у техніці дере-
вориту ілюстрацій та кінцівок. У другому варіанті, відштовхуючись від диплом-
ної роботи, художник змінює стилістику аркушів від предметно-реалістичного 
в бік узагальнено-декоративного, символічного трактування.
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За час роботи над виданням виник третій, остаточний варіант ілюстрацій 
(з приводу якого В. Касіян висловив незадоволення). У них художник відмо-
вився від тла, як визначального місця події, відмовився від побутової оповід-
ності та рис етнографізму, максимально узагальнивши й образи, і трактуван-
ня самого сюжету. Натомість зробив наголос на загальнолюдському аспекті 
почуття, яке не знає державних кордонів. Узагальнені образи закоханих, нія-
кої конкретизованої атрибутики, тільки символи, зрозумілі і вічні: два серця, 
два голуби, палаюча квітка кохання або чорний крук, як провісник злої долі 
— розлуки чи туги. Але національне, знайоме нам з народних пісень, все-таки 
(інакше й не могло бути) збереглося — два кольори, червоне і чорне (гравюри 
планувалось виконати у цих кольорах). Це в оригіналах. У збірці дереворити 
відтворені тільки у чорному кольорі, а рукописний текст замінений на друко-
ваний.

Проте за цей час у видавництві відбувається зміна керівництва і доля збір-
ки пісень у незвично новому оформленні стає абсолютно невизначеною. 
Зокрема, за рішенням спеціальної художньої ради, виник новий видавничий 
задум — видати книжечку форматом 15  10,5, для чого навіть вже був зробле-
ний поліграфічний примірник-макет. Але з огляду на значні втрати художніх 
якостей гравюр все ж таки повернулися до попереднього варіанту — репроду-
кувати їх у натуральному розмірі, збільшивши при цьому і кількість пісень 
у збірнику до двохсот. В остаточному вигляді книжка розділена на двадцять 
п’ять розділів, кожному передує ілюстрація до першої пісні. Розташовані ілю-
страції на розвороті — ліворуч перші рядки з пісень розділу, праворуч — ілю-
страція. Слід зазначити, що В. Перевальський був не тільки ілюстратором ви-
дання, а й співупорядником, оскільки є серйозним знавцем української 
народної, зокрема, й ліричної пісні.

Ця перша талановита і ґрунтовна праця принесла художнику заслужений 
успіх, визначила своєрідність творчого пошуку, неординарність трактування 
художньої форми. Називаючи ім’я В. Перевальського серед інших молодих 
митців, дослідник української книжкової графіки А. Шпаков наголошував: 
«Звертаючись до оформлення книжок різних епох і авторів, вони сміливо екс-
периментують у галузі найрізноманітніших графічних технік. Лінорит і ксило-
графія, гравюра на вініпласті та офорт, літографія та перовий малюнок, аква-
рель, гуаш і туш, монотипія та інші графічні техніки, — все використовується 
для досягнення гостроти образної мови, і кожен із цих матеріалів вживається 
не в традиційно випробуваних формах, а з намаганням знайти нові, експресив-
ніші його можливості та пластичні властивості, що споріднюють графіку 
із шрифтами та загальною конструкцією книги, з урахуванням типу останньої, 
її обсягу й формату тощо» [11].
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В. Перевальський від початку творчості сповідує думку щодо непотрібнос-
ті глибини простору в графічному аркуші, вважаючи, що аркуш, так само як 
і площина архітектурної споруди, не повинні «прориватися» зображенням, або 
зображення не повинно руйнувати площинність аркуша. Ця «нетрадиційність» 
у трактуванні форми видалася тоді неприйнятною головному художнику ви-
давництва «Мистецтво» А. Дев’яніну, але більше розуміння авторської концеп-
ції і рішучості в її реалізації виявив директор видавництва В. Машинцев, 
і книжка нарешті вийшла друком 1971 року. Проте невеликий формат і вико-
ристання газетного паперу значно знизили художні якості видання, яке за ін-
ших обставин могло б стати подарунковим.

У стилістиці цих аркушів програмно проявилося ствердження художни-
ком свого розуміння поняття націо-
нальної форми, що базувалося 
на зверненні до глибинних пластів на-
родного мистецтва та традицій дав-
нього українського іконопису і гра-
вюри, української графіки 20–30-х рр., 
а також вершин світового мистецтва 
— давньогрецького вазопису та єги-
петських рельєфів.

Жанр і тематика української на-
родної пісні були настільки близькі 
художнику, що він неодноразово по-
вертався до неї, створивши оригіналь-
ні обкладинки до книжок Ф. Глушка 
«Українські народні думи для голосу 
в супроводі бандури», «Українські народні пісні в обробці для баяна», 
«Українські народні пісні в обробці для бандури», до збірки пісень О. Шостопала 
«Рідними стежками» (всі — 1966 р.).

У народних традиціях художник створив знакову видавничу марку ви-
давництва «Мистецтво» (1968), що на багато десятиліть стала його візитною 
карткою.

Митець звертається не тільки до народної творчості. Багато працює над 
творами українських класиків та сучасних письменників. 1967 р.  В.  Пе реваль-
ський у незвичній манері створює ілюстрацію до поезії П. Тичини «О земле, 
велетнів роди!» з циклу «В космічному оркестрі», що ввійшла до підбірки по-
двійних листівок із десяти віршів-автографів окремих українських поетів, ілю-
строваних різними художниками (видавництво «Дніпро»). Виконаний у техніці 
гравюри на дереві аркуш максимально символічно-узагальнений, новаторський 
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на той час за стилістикою не лише для автора, а й для української графіки в ці-
лому. Космічні вихори, що закручують людські постаті у невмолиму круго-
верть, перетворюють самі постаті на химерні примари, що тягнуться до світла 
далекої зірки. Стилістика гравюри «випадала» зі звичних реалістично-
оповідних рамок, чим шокувала художнього редактора видання, який не хотів 
приймати аркуш до збірника. Але становище врятувало втручання головного 
художника видавництва А. Тетьори. Після того, як В. Перевальський з пам’яті 
прочитав вірш П. Тичини, чим засвідчив його глибоке розуміння, А. Тетьора 
остаточно вирішив вмістити гравюру у збірку.

Художник постійно працює в колі української тематики: створює шість 
дереворитів до видання «Народні усмішки» (1966, вийшли друком у 1968), ілю-
струючи прислів’я, що характеризують поведінку людей («розуміється, як 
Осел в бібліотеці», «упертий, як Бик»), продовжує працю над оформленням 
та ілюстраціями до книжки «Українські народні пісні про кохання», виконує 
оформлення та ілюстрації до книжки «Думи та пісні про Богдана Хмельницького» 
(гравюра на пластику, 1969) та «Українські народні пісні в записах В. Гнатюка» 
(гравюра на пластику, 1970), створює цикл ілюстрацій до творів В. Земляка 
«Лебедина зграя», «Кам’яний брід» та ін. (гравюра на пластику, 1973). 
Львівський дослідник О. Овдієнко зазначав: «В. Перевальський у своїх роботах 
намагається якнайповніше втілювати життєві враження, відтворює в образах 
яскраві національні типи, виявляючи добрий художній смак» [12]. Також 
оформлює твори світової драматургії — п’єси Г. Лорки «Чарівна чоботарка», 
Б. Шоу «Учень диявола».

1974 р. за замовленням видавництва «Дніпро» В. Перевальський працює 
над ілюстраціями до двотомника поезій М. Рильського, для якого в техніці гра-
вюри на пластику створює портрет письменника, вісімнадцять ілюстрацій 
та близько півсотні заставок.

Прагнучи засобами образотворчості передати дух поезії улюбленого 
поета-неокласика, він відтворює світ поетичних образів тонко-трепетними гра-
вірованими зображеннями, наповненими конкретикою віршів та особистих 
життєвих вражень і почувань. І тут художник також уникає глибокої просто-
рової ілюзорності композиції, але на противагу гранично площинним 
символічно-знаковим ілюстраціям до народної поезії, ці гравюри побудовані 
на закономірностях відтворення дійсності у її зримих реаліях.

Посеред поля у вільному леті мчать наче птахи коні (вірш «Коні»), юна 
дівчина пригортає гілля квітучої яблуні («Весна»), під мереживом дерев дві 
дитячі колисочки, а на дереві — пташині гнізда з пташенятами («Відродження»). 
Тонкий ліризм, притаманний авторові, присутній і в трагічному сюжеті 
«Прощання», де над головами людей летять два незвичайні голуби (що є сим-
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волом ніжності і кохання), у розмаху 
крил схожі на фантастичних жар-
птиць. Діагональний ритм ліній тла, 
зірвані поривом вітру гілки калини 
протиставлені двом постатям юнака 
і дівчини, що міцно тримають одне 
одного в надії протистояти невгамов-
ному буревію. У цих аркушах худож-
ник вибудовує певну глибину просто-
ру, позначає часові орієнтири, більш 
реалістично трактує образи головних 
героїв.

Художник постійно експеримен-
тує, перебуває у пошуку нових засобів 
образотворчості. 1975 р. В. Пере валь-
ський виконав оформлення та ілю-
страції до двотомника поезій україн-
ських радянських поетів «Сталь 
і ніж ність». Гравюри на пластику над-
руковані на рожевій підкладці, у два 
кольори, що підсилює їхнє емоційне 
звучання. У цих ілюстраціях автор 
знову повертається до площинно-
узагальненого трактування форми і, 
відповідно, узагальненого змісту. 
Розпластані на площині аркуша голо-
ви коней представлені в напружений 
момент шаленого лету, а на їхньому 
тлі — рука в прощальному поруху. Чітко прочитується антитеза двох напрям-
ків руху — поступального у силуетах коней і уповільненого назад, що підкрес-
лює контур хустини, затиснутої в долоні.

На сімдесятирічний ювілей Василя Касіяна (1976) В. Перевальський вико-
нав гравюру-привітання під символічною назвою «Муза». Молода гуцулка 
дбайливо підтримує книгу, в якій невпевненою рукою малий виводить перші 
знаки. Центральну групу увінчують медальйони із зображеннями карпатських 
смерек, вівчара на полонині, танцюристів, музик, що грають на сопілці. У ком-
позиційній побудові цього аркуша прослідковуємо відгомін українського іко-
нопису та знаменитих «Тез на честь…» доби українського бароко. За свідчен-
нями очевидців, учитель залишився задоволеним роботою свого учня.
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1977 р. художник знову звертається до важкої і благородної техніки дере-
вориту в роботі над ілюстраціями до поеми А. Малишка «Прометей». Застосовує 
тут цікавий прийом — вирізає гравюри на дошках дуба, зберігаючи малюнок 
текстури самого дерева. Таким чином, мереживо текстури деревини органічно 
вплітається у ритм вирізаних художником ліній, підсилюючи образно-емоційне 
звучання теми нескореного Прометея. В аркушах «Агресія», «Мати» цей вда-
лий прийом підкреслює узагальненість зображення, емоційність ідейного зміс-
ту. Немає скрупульозної проробки деталей, усе спрямовано на створення гра-
ничної виразності за рахунок недомовленості і відсутності конкретики 
та експресивної «нерукотворності» фактури дубової дошки. Автор досягає по-
ставленої мети, створивши монументально-асоціативні гравюри, які виконано 
в два кольори — чорний і коричневий.

Ідея нескореності людського духу є провідною і в ілюстраціях до поеми 
О. Гаврилюка «Пісня з Берези» (1978, гравюра на картоні). Гравюри «Будні 
Берези», «Під стіною катівні», «Пієта» відтворюють трагічні сторінки нашої 
історії. Рваний контур ліній малюнка виразно передає відчуття жахливого пе-
ребування між життям і смертю у концтаборі для українців. Композиційно 
аркуші наповнені динамічною дією, їм притаманна узагальнена мова та емоцій-
на напруга.

У поемі відтворено конкретні події 30-х рр. у концтаборі «Береза 
Картузька» у Польщі, свідком і учасником яких був поет. Але автор ілюстрацій 
свідомо уникає ознак часу і місця, бо як сам зауважує: «думав про долю безви-
нно замученого на «Сибірі неісходимій» свого, вже посмертно реабілітовано-
го, батька, про наругу, що творилась і твориться у всьому світі людини над 
людиною».

Епічний цикл ілюстрацій та оформлення створив В. Перевальський до ро-
ману П. Загребельного «Диво» (1981, туш, перо). В ілюстраціях співіснують два 
часові виміри — давня історія Київської Русі та сучасне художнику сьогодення. 
В аркушах «Рік 1026. Падолист. Київ» або «Рік 1004. Весна. Київ» відтворені 
історичні події, максимально точно змальовано тогочасне місто з характерни-
ми архітектурними спорудами. Площина аркуша поділена на два плани: нижнє 
горизонтальне зображення підсилює верхню вертикальну композицію. Для цих 
гравюр характерне достовірно-історичне відтворення найменших побутових 
подробиць і деталей. Більш символічно трактовано події недалекої історії 
в гравюрі «1941 рік. Осінь. Київ», що досягається співставленням монументально-
статичної постаті Богоматері Оранти з Софійського собору і маленьких по-
статей німців, які спалюють старовинні ікони.

З часом В. Перевальський знову повертається до українських народних пі-
сень, створивши оформлення та ілюстрації до обрядового циклу «Веснянки» 
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(1984, гравюра на пластику). «Веснянки, як видно з самої назви, — це пісні на честь 
приходу весни; вони здавана відомі багатьом народам. У різних місцевостях 
України ці пісні називаються ще гаївками, гагілками, ягілками, яголойками, маїв-
ками тощо. Веснянки складають один з найцікавіших за змістом, найбагатший 
емоційно фольклорно-пісенний цикл, тісно пов’язаний з календарем сільськогос-
подарських робіт і родинним побутом трудівників. …Переходячи від покоління 
до покоління, пісні, хороводи, ігри поступово утворили специфічний обряд із чіт-
ко визначеним порядком дійства і усталеним пісенним супроводом» [13].

Архітектоніка книги вирізняється оригінальним оформленням (над маке-
том працював В. Юрчишин). Графічні сюжетні зображення органічно закомпо-
новані з текстовим супроводом, орнаментальним декором і складають єдиний 
вишуканий ансамбль. Декоративністю, відсутністю тривимірності, орнамен-
тальністю зображення ці гравюри є наближеними до традицій народного роз-
пису, давньої української гравюри, а знаковістю і символікою іноді перегуку-
ються з мистецтвом кераміки трипільської культури.

Значним досягненням у творчому доробку майстра стали ілюстрації 
до «Лісової пісні» Лесі Українки (1989, гравюра на лінолеумі). У них поєднали-
ся узагальненість та декоративізм композиційного рішення з пластично-
виразним трактуванням образів головних персонажів драми. Фронтиспіс книги 
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одразу вводить читача в коло основної дії. На звисаючих вітах дерев, як на гой-
далці, сидить Мавка, коло неї Лукаш награє на сопілці. Більш чіткими, різкими 
контурами моделюється постать Лукаша, фігура Мавки вигравірувана плавни-
ми, текучими лініями, вдало підкреслено момент руху. Все тло аркуша заповне-
но стилізованими зображеннями квітів, листям дерев, що тріпочуть на вітрі. У 
невеликій ілюстрації митець втілює відчуття безмежного природного просто-
ру. Художник відповідно до змісту трактує ілюстративний ряд — узагальнено-
символічно у сюжетах із міфологічними персонажами, де зображено Водяника, 
Перелесника, Мавку. Життєво реальні, вагомо-достовірні образи матері і, осо-
бливо, Килини. У цих співставленнях художник виразно передав головну ідею 
твору — несумісність двох світів — грубого матеріально-земного і тонкого 
світу високої духовності і любові.
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До творчості сучасних українських письменників художник звертався не-
одноразово. У 1980-х рр. ним проілюстровано вибрані твори Б. Олійника 
та І. Драча, що вийшли друком у видавництві «Дніпро». В 2005–2006 рр. митець 
створив нові цикли ілюстрацій до нинішніх видань творів цих письменників 
із серії «Вершини письменства», надруковані у видавництві «Українська ен-
цикло педія».

Останнім часом художник працює над серією ліноритів до збірки «Козацькі 
пісні», яку планує видати у видавництві «Веселка».

Дуже близьким до книжкової ілюстрації є книжковий знак, який у твор-
чості В. Перевальського займає значне місце. Проте якщо в книжковій графіці 
художник підпорядкований літературній фабулі, то в мистецтві книжкового 
знака ніщо не обмежує його фантазію чи уподобання. В 60–70-ті рр. ХХ ст. екс-
лібрис став певною мірою виявом громадянської свідомості митців — саме 
у цьому «несерйозному» жанрі можна було висловити глибинні почуття чи 
ставлення до сучасних подій. Навіть вибір особистостей, для яких виконувався 
знак (переважно не за замовленням, а за велінням душі), часто був своєрідним 
викликом системі, що, відповідно, призводило до певних каральних дій з боку 
влади за подібне вільнолюбство.

У гравюрах В. Перевальського ми побачимо саме такий свідомий вибір — 
друзям-однодумцям і людям, з якими особисто незнайомий, виконані екслі-
бриси, поєднані спільною ідеєю — високим служінням національним інтересам, 
збереженню культури і духовності нації. В образотворенні художник зверта-
ється до народних традицій (використовує мотив козака Мамая, Древа життя), 
створює символічно-знакові образи (жінка зі снопом жита, як символ багат-
ства), з гумором обігрує прізвища власників.

Загалом, екслібрисам В. Перевальського притаманна характерна риса 
60-х рр. ХХ ст., коли книжковий знак не стільки характеризував книгозбірню 
замовника, скільки розкривав його особистість. Часто екслібрис ставав зако-
дованим посланням, ребусом, над яким треба порозмислити, щоб віднайти по-
таємний смисл, захований у зображенні, іноді відомий тільки художникові 
та власнику.

В екслібрисі В. Стеценка народний герой козак Мамай змінив шаблю 
на більш мирне ремесло — різьбить по дереву декоративні витвори. В. Юрчишин, 
художник-оформлювач книг, зображений також в образі козака, який загли-
блено малює на сторінках розгорнутого фоліанта. Відправною точкою стало 
прізвище В. Житника — головний лейтмотив книжкового знака орнаментально 
трактоване колосся жита. В екслібрисі футболіста В. Турянчика художник 
з гумором обігрує прізвище замовника — головним персонажем став тур, що 
рогами штовхає м’яч.
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Проте більшість збірки екслібрисів В. Перевальського складають знаки, 
виконані для людей, переслідуваних радянською владою, які так чи інакше ви-
казували свій свідомий спротив існуючій системі і постраждали за свої пере-
конання. В екслібрисі Б. Антоненка-Давидовича велетень затуляє сонце рука-
ми, в які впилися хмари стріл; палаюче серце, в долонях простягнуте до людей 
— то знак В. Симоненка; український козак, що плекає квітучий сад — в екс-
лібрисі І. Гончара. Цікава композиція екслібриса І. Крип’якевича — під могут-
нім дубом (вічне Древо життя) козак Мамай з бандурою в руках як символ не-
вмирущих національних традицій.

В. Перевальський не тільки вправно оперує лінією, штрихом, контрастами 
чорного і білого, тобто засобами суто графічного мистецтва. Його поетична 

натура знайшла вияв також у живо-
писних пейзажах, де автор мовою 
олійних фарб відтворює тиху, позбав-
лену ефектів красу мальовничих ку-
точків української природи. Якщо вже 
зайшла мова про різнобічну обдарова-
ність митця, то тут доречно згадати 
працю над вітражем «Т. Шевченко 
і народ» (1968) для Київського універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка (у співпраці 
з І.-В. Задорожним та Ф. Глущуком), 
що має свою, характерну часові, істо-
рію. Від авторів вимагали переробити 
образи сумних селян на веселих, а за-
мість слів Кобзаря «Учітеся, брати 
мої, думайте, читайте…» вмістити 
«правильний» напис — «Слава 
КПРС!». Вітраж так і залишився без 
напису.

В. Перевальський є автором пам’ятного знака «Голодомор 1932–1933», що 
спочатку виник як графічний образ, а згодом був відтворений у граніті і вста-
новлений біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Важливою і характерною рисою графіка В. Перевальського є прекрасне 
володіння мистецтвом слова. Він не тільки талановитий художник-практик, а й 
теоретик мистецтва. Так само вправно та виразно, як і штихелем, він володіє 
пером. І так само, як у графічному мистецтві, в його мистецтвознавчих розвід-
ках й есе завжди присутній свій неповторний стиль. Співучо-образно побудо-
вані фрази, в яких відтворено все багатство і своєрідність української мови, що 
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йде з глибин єства самого художника. Легка, поетична літературна мова поєд-
нана з блискучим фаховим аналізом окремих творів та історичними узагаль-
неннями. До якої б теми не звертався В. Перевальський, відчувається його ду-
шевний біль за долю української культури, його стремління всіма можливими 
силами прислужитися справі збереження і розвою національної свідомості. 
Його публікаціям притаманна серйозна ґрунтовність та широка ерудованість. 
Звертаючись до творчості колег по живописному цеху чи народних майстрів, 
він оцінює творчі процеси «зсередини», з висот власного художнього досвіду, 
що надає його статтям поглибленого розуміння і визначення мистецьких до-
сягнень як у конкретних випадках, так і в цілому.

Прикладом цього є стаття-спогад про народного художника України 
М. Дерегуса, учнем і колегою якого 
пощастило бути В. Перевальському. В 
ній він образно і влучно характеризує 
особистість, творчість, педагогічні 
кредо видатного митця і, зокрема, зга-
дує: «Особливістю дерегусівського 
методу було — навчати ненав’язливо, 
ніби мимохіть, з пошаною до індивіда, 
по-товариськи» [14] (чи ж не ці самі 
засади згодом проявляться й у власно-
му педагогічному методі В. Пе ре-
вальського?). Народна творчість у її 
пісенному чи образотворчому вияві 
завжди була близькою художнику. Ця 
спорідненість виявилась у фундамен-
тальній статті, присвяченій видатній 
народній майстрині Г. Собачко-
Шостак [15]. Про вплив народних тра-
дицій на професійних майстрів йде 
мова у дослідженні про творчість художника-графіка і монументаліста, заслу-
женого художника України, члена-кореспондента Академії мистецтв України 
Олександра Івахненка [16]. Пам’яті Г. Кореня, художника, що збагачував визна-
чними творами національного мистецтва в часи бездушної одноманітності міста 
України і, зокрема, Києва, присвячена невелика, але поетично-щемлива публі-
кація [17]. До виставки творів народного художника України А. Базилевича 
було видано каталог з передмовою В. Перевальського і, можливо, краще за ньо-
го не написав би ніхто. Однакові життєві устремління, прагнення душ і творчих 
поривів вилилися в іскрометну розповідь про митця-колегу [18]. До 40-річчя від 
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заснування Національної премії ім. Тараса Шевченка художник здійснив істо-
ричний екскурс, розширений багатьма конкретними прикладами, наведенням 
влучних характеристик творчості окремих майстрів. Головним лейтмотивом 
усієї розповіді звучить вболівання за такі непрості шляхи і долі української 
культури і її кращих представників творчої інтелігенції [19]. Інтригуюча розпо-
відь про вірогідний самий ранній портрет Т. Шевченка часів його перебування 
у Вільнюсі, виявлений художником у картинній галереї, поставила багато за-
питань перед шевченкознавцями, які ще чекають на свої відповіді [20].

В інтерв’ю М. Бардік художник опікується занепадом книжкової графіки 
в Україні, відсутністю для випускників мистецьких вузів роботи відповідної 
фахової підготовки: «…зміни потрібні кардинальні. На мою думку, це забез-
печення духовного, культурного існування особистості (про фізичне виживан-
ня у європейській державі на початку третього тисячоліття, погодьтеся, й гово-
рити соромно). …держава повинна розуміти, що відродження книги — це засіб 
піднесення культури і духовності. Інакше втрачають смисл зусилля й жертви 
тисяч людей, які віддали життя за Україну. Вони прагнули, щоб на цій землі 
народ міг повнокровно розвивати культуру, духовність, увійти в світ інших на-
родів з усіма надбаннями минулого та сучасності». Ще один цікавий аспект 
творчої особистості В. Перевальського — його викладацька праця. Педагогічна 
діяльність є невід’ємною складовою творчої діяльності багатьох видатних мит-
ців. Проте дуже часто вона залишається поза увагою дослідників, цим самим 
збіднюючи уявлення про потужний потенціал кращих представників україн-
ської інтелігенції.

Педагогічна діяльність митця розпочалася майже одразу по закінченні 
власного навчання. З 1968 р. він викладав промислову графіку в Київському 
художньо-промисловому технікумі.

В 1971–1975 рр. працював в українських видавництвах — був художнім ре-
дактором видавництва «Мистецтво» та головним художником видавництва 
«Радянська школа». Проте 1975 р. мусив залишити цю посаду. Перед художни-
ком поставили вимогу — вступити до комуністичної партії. І він зробив свій ви-
бір. Залишивши престижну посаду, повністю присвятив себе творчій діяльності.

Але покликання педагога не полишало митця, і з 1991 р. він на посаді до-
цента кафедри графіки Видавничо-поліграфічного факультету (нині інститут) 
Національного технічного університету України (колишній Київський політех-
нічний інститут). Згодом обіймає посаду завідувача кафедри графіки цього 
навчального закладу. В коло педагогічних обов’язків майстра входить викла-
дання рисунка, живопису, естампних технік, композиції книжкового видання. 
Можна стверджувати, що значною перевагою В. Перевальського у порівнянні 
з іншими викладачами була наявність власного творчого і чималого практично-
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го досвіду роботи у видавництвах — 
він вже міг навчати майбутніх спеціа-
лістів не на загальних теоретичних 
викладах, а на конкретних видавничих 
вимогах і прикладах, з якими доводи-
лося стикатися в процесі фактичної 
особистої роботи.

З 2003 р. розпочинається праця 
художника у Національній академії 
образотворчого мистецтва і архітек-
тури, де він обіймає посаду завідувача 
кафедри графічних мистецтв.

Одним із найважливіших педаго-
гічних кредо В. Перевальського є 
прагнення без зайвого менторства бу-
ти зі студентами нарівні, вбачати 
в кожному з них гідну поваги особис-
тість, творчу індивідуальність, яка має 
право на власне мистецьке існування. 
Подібне ставлення до студента, за йо-
го переконанням, повинно розбудити в учневі творця, вивести зі стану слухня-
ного школяра та бездумного виконавця. Натомість художник наголошує 
на необхідності вводити студента в художнє життя від самого початку профе-
сійного навчання. В. Перевальський зазначає, що саме така настанова панує 
в Академії — максимального зближення викладача і студента в спілкуванні 
на творчій основі. З перших курсів студенти беруть участь у престижних ви-
ставках і конкурсах, завдяки чому краще бачать майбутні орієнтири, відпові-
дальніше готують себе до самостійної творчості. За таких умов пробуджується 
жага творчості — студент через порівняння себе з іншими гостріше відчуває, 
чого саме йому не вистачає для професійного зростання. І як наслідок — більш 
сумлінне і свідоме ставлення до навчання.

В. Перевальський послідовно втілює у викладанні академічну систему на-
вчання, наголошуючи на тому, що «програма не догма, але повинна бути ви-
конана». Він постійно і неухильно дотримується думки, що в становленні 
справжньої майстерності значну або навіть вирішальну роль відіграє базова 
академічна освіта, опанування академічними знаннями і навичками. Художник-
експериментатор обов’язково повинен мати академічну освіту, той відправний 
трамплін, який дасть змогу втілити і формальні новаторські пошуки і політ 
творчої фантазії.
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Для того, щоб заохотити студента, намагається в кожному новому завдан-
ні подати щось цікаве, творчо-неординарне: «підігріти» аудиторію і залучити 
до активного відвідування занять, не вдаючися до дисциплінарних заходів. 
Постійно працює над тим, щоб кожне заняття було активним дійством творчо-
го пошуку і знахідок.

На думку митця, прості академічні постановки на 20–30 годин без кон-
кретних художніх завдань є нецікавими для студентства. Тому кожне натурне 
завдання В. Перевальського має свою «цікавинку» — це робота на зближену 
тональність або на контрасти, пряме освітлення або гру світлотіні, на декора-
тивність, фактурність тощо. Кожний раз постає перед студентом нова, конкре-
тизована викладачем навчально-мистецька проблема, яку треба вирішити.

Майстер є послідовником системи навчання М. Мурашка та М. Бойчука.
Методика М. Мурашка, директора Київської рисувальної школи була тіс-

но пов’язана з Імператорською Академією художеств у Петербурзі, але від-
різнялася більшою демократичністю. Саме в школі М. Мурашка застосовували 
методику «рисунка з пам’яті» [21].

М. Бойчук свого часу ставив перед учнями завдання не копіювати натуру 
буквально. Він рекомендував передусім робити відмальовки з єгипетських, ві-
зантійських, українських творів мистецтва, щоб на цих зразках засвоювати ме-
тодику та принципи образотворення певної епохи, одночасно досягаючи цим 
активного засвоєння студентами вітчизняної і світової художньої культури.

В. Перевальський так само великого значення в процесі навчання надає 
«рисунка з пам’яті», методика якого така: в майстерні ставлять натуру, дають 
певний час для її ретельного вивчення, потім натуру знімають і студенти рису-
ють з пам’яті. Через деякий час знову надається можливість споглядати натуру 
і потім, знову ж таки, рисування з пам’яті. Такий метод розвиває у майбутнього 
митця зорову пам’ять, без якої творчість художника-графіка, а особливо 
книжкового ілюстратора, просто неможлива. В подальшому це допомагає пра-
цювати з уяви, коли є певний запас натурних вражень. По закінченні навчаль-
ного процесу в майстерні відбувається спільне обговорення виконаних робіт, 
відзначаються їхні позитивні і негативні якості, а також організовуються ви-
ставки за певний період часу. Подібна організація навчання стимулює студент-
ську молодь постійно відвідувати заняття, оскільки пропущені навчальні годи-
ни автоматично викреслюють недобросовісного студента із загального 
творчого процесу.

Одним із педагогічних кредо В. Перевальського є намагання зацікавити 
студента матеріалом, показати своє власне захоплення темою, яка надається 
студентам для розробки. Працюючи з учнями, художник ніколи не робить тех-
нічних правок власною рукою, завжди намагаючись підібрати необхідні слова, 
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щоб донести свою думку до студента, 
допомогти уяснити помилку і суть за-
вдання. «Не важливі окремі технічні 
погрішності, важливим є розуміння 
методики ведення роботи як переду-
мови для подальшого просування 
у творчості» — вважає В. Пере валь-
ський.

Побутує думка, що «хто вміє, той 
творить сам, хто не вміє — вчить ін-
ших». Але є чимало відомих прикла-
дів, які повністю заперечують цю дум-
ку. В Академії свого часу викладали 
Ф. і В. Кричевський, К. Трохименко, 
О. Шовкуненко. Самобутні, таланови-
ті митці, вони і до педагогічної діяль-
ності ставилися відповідально і твор-
чо. Адже справжній педагог ділиться 
зі студентом власним творчим досві-
дом. І не тільки. Г. Якутович у приват-
ній бесіді так характеризував свою 
педагогічну діяльність: «Віддаєш сту-
дентові свої творчі ідеї чи думки, і від того моменту вони вже не твої». Але для 
того, щоб мати можливість ділитися своїм натхненням з учнями, педагог сам 
повинен бути непересічною творчою індивідуальністю.

Слід зазначити, що в мистецтвознавчій науці часто обходять увагою педа-
гогічну діяльність видатних митців. Чомусь вважається другорядною ця галузь 
їхнього творчого життя, хоча талановитий митець і в процес навчання неодмін-
но вносить елемент творчості, неординарності в підході до загальних академіч-
них настанов. З часом в архівах накопичуються відомості про те, хто і коли 
навчався в тій чи іншій майстерні, в якому році почав викладати той чи інший 
фахівець, і ніде не фіксується — а як саме навчав своїх учнів митець-педагог, 
які риси намагався привнести в становлення творчої особистості студента. 
Дуже рідко видаються спогади самих учнів чи колег з творчості (подібні видан-
ня присвячені В. Касіяну, М. Лисенку, Г. Малакову, О. Шовкуненку). 
Здебільшого, такі відомості є «білою плямою» для наступних поколінь.

В. Перевальський від самого початку самостійної творчості шукав само-
бутніх, неторованих шляхів. Не завжди це мало схвалення чи підтримку його 
наставників та вчителів, проте молодий митець впевнено йшов обраною доро-
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гою, знаходячи в собі сили протистояти загальновизнаним авторитетним по-
глядам. Завжди, у найскрутніших життєвих ситуаціях, ускладненнях залишав-
ся вірним власним переконанням. Виробивши самобутню манеру, в якій 
відобразились традиції народного мистецтва, давньої української гравюри 
та графіки 20–30-х рр. ХХ ст., художник увесь час знаходиться у пошуку, екс-
периментує з різноманітними техніками і матеріалами, знаходячи нові виразні 
засоби образотворення.

Його гравюри впевнено можна віднести до класичних творів графічного 
мистецтва другої половини ХХ ст., вони стали взірцем українського стилю. 
Значним є доробок майстра у книжковій графіці, екслібрисі — це самобутня, 
невід’ємна частина загальномистецьких процесів, що одночасно є їх визначаль-
ною складовою. Постійний пошук, творче горіння, бажання прислужитися 
справі, ствердження високих духовних ідеалів української нації — головні ри-
си людини і митця В. Перевальського.

Ці настанови є провідними і в мистецтвознавчій діяльності художника, де 
він виявив надзвичайно глибоке фахове розуміння мистецьких процесів, ще-
дрий талант поетичного володіння українською мовою, національну гідність 
та вболівання за долю української культури.

У викладацькій роботі художник поєднує досвід видатних педагогів 
із власними методичними розробками. І зовсім неважливо, чи назвуть згодом 
педагогічний метод В. Перевальського «школою Перевальського», і скільки 
з його учнів стануть відомими художниками на мистецьких теренах України. 
Важливо, що те зерно творчого пошуку, намагання до постійного самовдоско-
налення, до критичного оцінювання досягнутих результатів неодмінно з часом 
дасть свої паростки у творчості молодих майстрів, виведе їх до вершин мис-
тецьких досягнень. І з усією переконливістю можна буде стверджувати, що 
в цих звершеннях є частка натхненної праці їх учителя.
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Відомому українському графіку, заслуженому художнику України, бага-
торічному керівнику Художньої студії Національної спілки художників 
України нещодавно виповнилось 70 років.

Микола Грох — митець, до якого з рідкісним пієтетом ставляться колеги-
художники; педагог, якого обожнюють учні його студії; автор, який користу-
ється незмінною популярністю у глядачів. Творчий набуток цього самодостат-
нього і міцного майстра, пізнаваного через визначену індивідуальність, 
накопичувався протягом майже 50-ти років.

Заслуговують уваги його поетично-романтичні книжкові ілюстрації 60–
70-х років, дуже умовні і в той же час натурно-точні гравюри на міді 70-х, 
конструктивно-досконалі ліногравюри і темпераментно-експресивні офорти 
80-х, лірично-пронизливі пастелі в жанрі пейзажу 90-х, інтонаційно-виразні 
жіночі портрети й естетично неперевершені натюрморти в техніці акварелі 
2000-х років.

Еволюція становлення майстра починалася з книжкових ілюстрацій, серед 
яких особливо вирізняються малюнки до книги лірики Гарсія Лорки (папір, 
гуаш, 1969), що відтворюють атмосферу нестримних стилістичних і технічних 
пошуків «шістдесятників» з їх пристрасним поривом до нової образності 
й оригінальності формальних рішень; триптих «Над убитими плачуть коні» 
(цинк, травлення, 1969), який заворожує своїм пісенним ладом і глибоко-
національно звучанням.

Грох, що заявив про себе у 60–70-х рр. як успішний книжковий ілюстратор, 
у 80-ті рр. остаточно залишає «поліграфічний» цех заради станкової графіки 
і йде туди, де праця художника відносно не обтяжена ні технічними, ні тематич-
ними обмеженнями, де автор відповідальний лише перед собою і чистою площи-
ною аркуша. Це був єдино вірний шлях непересічної творчої особистості. В ре-
зультаті народилися серії «По Іртишу та Обі» (гравюра на міді, 1979), що 
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розкривають торжество краси навколишнього світу; триптих «Сказання про 
давній Київ» (офорт,1982) — утвердження нетлінного і вічного; серія «З історії 
російського флоту» (ліногравюра,1984), що відзначається композиційною смі-
ливістю і професіоналізмом; серія «Кампучія» (кольорова ліногравюра, 1987), 
що пронизує емоційною силою вражаючих спогадів про події, свідком яких був 
і які пережив Грох, перебуваючи у Кампучії в 1984, 1987 роках.

У зовнішньо спокійній творчості Миколи Гроха 1990–2000-х рр. — у гра-
фіці «тихій», камерній, «прочитуваній», де більше, ніж у 70–80-х, домінує осо-
бистісне світовідчуття, де переважають тонкі душевні порухи і суб’єктивні 
враження, прослідковується своя еволюція з прихованою драматургією і ав-
торською розкутістю, тяжіння до безпосередньо живописного виявлення 
у графіці почуттів і вражень. Особливо це проявилося у неперевершених пей-
зажах, портретах, натюрмортах останнього десятиліття.

Творча культура цього майстра великою мірою зумовлена тією атмосфе-
рою, яка панувала в роки його професійного становлення. Ранній духовній 
зрілості сприяло походження його із сільської родини, яка від природи була 
наділена здоровими цінностями. Життєвий шлях Миколи Никифоровича був 
нелегким. Дитинство було голодне і грізне. Переживши його із страхіттями ві-
йни, він з особливою жадобою тягнувся до радості і краси.

Батько Гроха — Никифор Карпович — у 1934 році, рятуючись від голо-
домору в Україні, подався до Ленінграда, куди через деякий час через чорно-
бильські ліси (з України на кордонах нікого не пропускали) дісталась і його 
шістнадцятирічна дружина Варвара Кирилівна. Там, у Ленінграді, у 1936 р. на-
родився Микола. Невдовзі батька забрали на Фінську війну, а мати з сином 
повернулися в рідне село — хутір Петровський Димерського району Київської 
області.

З початком Другої світової війни батька знову мобілізували разом з інши-
ми чоловіками. В селі лишилися жінки і діти. Деякі події тих воєнних років за-
карбувалися в пам’яті назавжди. Перші німці, що з’явилися в селі на велосипе-
дах, були для всіх дивиною. Потім приїхали солдати на машинах, спочатку 
поводились доволі миролюбно, а через якийсь час почали забирати молодь 
у Німеччину.

Коли почалося визволення України, зокрема Києва у 1943 році, так стало-
ся, що їхній район став одним з основних плацдармів наступаючої Червоної 
армії. Бої були жорстокі. По трупах, що пливли Дніпром, можна було перейти 
річку.

Родині Грохів поталанило: на городі місцевого лікаря був невеличкий 
окоп, перекритий колодами, а зверху накритий дерном. Там жінки з дітьми 
просиділи з торбинкою сухарів майже тиждень, аж до 6 листопада, коли було 
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визволено Київ і прилеглі райони. Коли почали стріляти «катюші», здавалось, 
що вони в самому центрі обстрілу. Лише згодом дізнались, що опинились май-
же на лінії німецьких бліндажів, де йшла запекла штикова атака. До цих пір 
Микола Никифорович пам’ятає крики, зойки, розриви гранат… Від хутора тоді 
лишилося 7 хат.

Після звільнення від фашистів маленький Микола пішов до школи у сусід-
ньому селі Мануїльську (колишня Злодіївка). Це була єдина семирічка на кіль-
ка сіл. Доводилось вставати удосвіта, йти через ліси й болота 7 км, а поверта-
тися вже поночі. Зате в лісі почувався, як вдома. Читав сліди на землі, впізнавав 
птахів за голосами, вивчив всі вигини стежки, коріння під ногами, дерева 
уздовж дороги. Таке щоденне спілкування з чарівною природою заклало осно-
вний фундамент для його майбутньої творчості.

Неабиякий вплив на формування його особистості мала і бабця Ївга, яка 
прожила аж 102 роки. В окрузі її знали як знамениту знахарку, яка добре зна-
лася на травах, пам’ятала багато легенд, молитов, заговорів. Саме вона при-
щепила онуку любов до природи, до квітів, дерев. Бабця Ївга була хрещеною 
відомого на Поліссі отамана Ілька Струка. Від неї Миколка почув і про 
Котовського, якого не могли втримати ніякі мури, бо, за легендою, він малював 
на стінах в’язниці коня або човен, які допомагали йому втікати.

Микола вчився з охотою, але ще відчував нестримний потяг до малювання, 
хоча в родині не було художників. Щоправда дід Карпо був майстер, як кажуть, 
на всі руки, дерево у нього ніби оживало, а до того ж ніхто в селі, як він, не плів 
так гарно постоли. До цього часу в старій хаті Грохів зберігаються предмети 
з дерева — ярмо, жлукто, різного розміру ночви, цеберки, ложки, мішалки, 
товкачі, бодні, бочки, була колись і скриня — все те зроблене руками діда.

Миколу ніхто не вчив малювати. Він змальовував книжкові ілюстрації, 
листівки. Папір використовував грубий, яким загортали під час війни протипі-
хотні міни — іншого не було. Не було й олівців та фарб — малював вуглем. Але 
в селі його скоро визнали художником. Коли вчився у 4 класі, до нього зверну-
лися односельці з проханням відновити старі хорогви. Згодом зверталися жін-
ки — просили за фотографіями написати портрети тих, хто не повернувся 
з війни.

З часом Микола навчився ґрунтувати сільське полотно столярним клеєм, 
малювати кольорові портрети (по деяких хатах вони висять і тепер). Це були 
його перші малярські університети. Хотілося дізнатись, як штрихом були ви-
конані книжкові ілюстрації, але тоді пояснити йому ніхто не міг. Самотужки 
він підготувався до вступу до Київського училища прикладного мистецтва, ку-
ди його прийняли на відділення художнього текстилю в 1952 році, коли йому 
ледь виповнилося 16 років.
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Школа майстрів народної творчості, дух експериментаторства кінця 
1930–1940-х років, на базі чого й було створене училище, у післявоєнні роки 
одержали нове дихання. В цьому легендарному учбовому закладі свого часу 
викладали заслужений діяч мистецтв України геніальна Марія Приймаченко, 
відомий український художник, досліджувач народного мистецтва, який одер-
жав освіту в Неаполі, Ніцці, Мюнхені, а згодом в Українській академії мистецтв 
у Києві в майстернях М. Бойчука і В. Кричевського, Сергій Колос.

В той час, коли в училищі навчався Грох, там працювало багато видатних 
народних майстрів: Параска Власенко, славетна майстриня декоративного роз-
пису із села Скопинці (тепер Веселинівка Київської обл.), Пелагея Глущенко, 
учениця Тетяни Пати, яка навчала петриківського розпису, Тетяна Флору, яка 
викладала килимарство, Сергій Нечипоренко — майстер ткацтва, славетний 
кераміст Дмитро Головко (в майбутньому народний художник України, член 
Міжнародної академії кераміки в Женеві), майстриня народного керамічного 
розпису Олександра Грядунова. Особливою любов’ю у студентів користували-
ся викладачі-художники Є. Святський — колишній царський офіцер, інтелігент 
високого вишколу, Н. Ган (її розкішного кота Талаша стригли на пензлі для 
петриківського розпису).

У Києві Грох надолужував освіту, ліквідуючи прогалини сільської школи 
воєнних років — багато читав, освоїв майже весь репертуар київських театрів, 
намагався не пропускати безплатні концерти, що відбувалися в парках Києва, 
особливо виступи Державного симфонічного оркестру під диригуванням 
Натана Рахліна, відвідував концерти народних колективів, був регулярним 
слухачем лекторію відомого музикознавця К. Михайлова.

Сільське трудове виховання разом з тим широким світом мистецтва, що 
відкрився перед ним, формували його ідеалістичні уявлення про життя, а учи-
лище давало можливість пройти професіональну школу високого класу. По 
суботах та неділях влаштовували танці під акомпанемент старих платівок. 
Найчастіше Миколиною «партнершею» був друг Ваня Вітер. Найкраще у них 
виходив фокстрот.

Всі однокурсники Гроха були напівсиротами. Лише він був щасливчик: 
його батько повернувся живим, щоправда єдиний з п’ятьох братів, красивих, 
рослих, міцних як поліські дуби, яких мати чекала аж до кінця життя.

Після успішного закінчення КУПМ у 1957 р. і трьох років служби в армії, 
Микола вирішує продовжити навчання на вечірньому відділенні графічного 
факультету Київського державного художнього інституту, куди і вступає 
у 1960 році.

На різних курсах рисунок вели В. Болдирєв (саме він розповів про заборо-
нений тоді імпресіонізм, про музей імпресіоністів у Парижі, вперше відкрив 
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студентам «інше мистецтво»), В. Чеканюк, І. Красний (його лише останнім ча-
сом Грох по-справжньому оцінив як талановитого аквареліста і педагога, який 
умів дуже точно «поставити акварель»), Т. Лящук, котрий вів плакат. 
Факультетом керував В. Касіян — вже на той час провідний графік, академік, 
професор, відомий громадський діяч.

Значний вплив на художню свідомість Гроха мала Художня рада при 
Худфонді України, членами якої тоді були знані митці І. Литовченко (пізніше 
заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка), О. Фіщенко (пізніше народний художник України) та ін-
ші. У 60-ті роки, в період «хрущовської відлиги», ці художники створили справ-
жню професійну школу на засіданнях Художньої ради. Подальше спілкування 
з І. Литовченком, його твори справляли велике враження на молодого митця.

Під час навчання в КДХІ та до 1967 р. Грох працював у видавництві 
«Мистецтво». З 1965 до 1979 р. його співавтором був Б. Тулін (з 1998 р. народ-
ний художник України), який у той час працював художником-редактором 
у видавництві «Дніпро». Їхня співпраця стала такою тісною, що колеги жартів-
ливо називали цей творчий тандем «Фірмою Грохотулін».

Першою спільною роботою було оформлення звукового альбому 
«Мальовнича Україна». Потім було багато інших видань, що виходили у «Дніпрі», 
«Мистецтві», «Радянському письменнику», «Молоді», «Музичній Україні», 
«Веселці». Їхні спільні книжки брали призові місця на республіканських і всесо-
юзних конкурсах, а «Антологія болгарської поезії» отримала в 1976 р. Золоту 
медаль у Болгарії як краще зарубіжне видання болгарської поезії.

У 1966 р. в Києві була влаштована Перша неофіційна «квартирна» вистав-
ка творів молодих митців, для якої М. Грох, Б. Тулін та В. Юрчишин виконали 
афішу і обкладинку каталогу. Вони ж були і учасниками виставки.

Першою офіційною, у якій брав участь Грох, була Республіканська вистав-
ка дипломних робіт у 1965 році. Відтоді Микола Никифорович став постійним 
учасником багатьох республіканських, всесоюзних і зарубіжних виставок.

Графіка — найбільш мобільний вид образотворчого мистецтва і тому ак-
тивно включалася у закордонні експозиції. Твори Гроха побували майже 
на всіх континентах світу. З деякими виставками він як автор і організатор ви-
їздив до Югославії (1967), Канади (1970), Польщі (1977), Фінляндії (1980), 
Румунії (1981), Чехословаччини (1982), Кампучії (1984, 1987). Були й такі колек-
тивні виставки, про час проведення яких митець уже не пам’ятає (Бенін, 
В’єтнам, Італія, Німеччина, Угорщина, Кіпр, Англія, Норвегія, Швеція, Данія, 
Австрія). Дуже багато творів з цих виставок розійшлося по приватних колекці-
ях, особливо пастелі (якби їх всі зібрати, могла б вийти пристойна, на думку 
автора, виставка).
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У 1969 р. Гроху і Туліну запропонували працювати над ілюструванням 
«Нарисів з історії костюмів» К. Стамерова. Микола Никифорович і гадки 
не мав тоді, що ця книга буде супроводжувати його майже все життя. Автор 
тексту Костянтин Кир’якович Стамеров — одесит, грек за національністю, мав 
на той час звання кандидата економічних наук. Він добре знався на мистецтві 
та матеріальній культурі світу, бо був людиною високоосвіченою. Його батько 
до революції тримав в Одесі театр. У 1937 р. Стамерова з дружиною було ре-
пресовано, а в 50-ті рр. реабілітовано і звільнено. Відтоді він викладав історію 
всесвітнього костюма в Одеському театрально-художньому училищі. Його 
співробітники та учні згадують, що навколо цієї яскравої, непересічної осо-
бистості, цікавої своєю ерудицією людини завжди гуртувалась молодь. Один 
з відомих московських кіноакторів говорив, що він завдячує Богові за те, що 
в ті жахливі роки таборів вони пройшли особливі «університети життя», зу-
стрілися з видатними людьми, серед яких зіркою першої величини був Костянтин 
Стамеров.

Над першим виданням Грох і Тулін працювали майже 10 років. Воно по-
бачило світ у 1979 році. Стамеров не дожив до цього дня — помер від четверто-
го інфаркту (попередні три пережив у засланні). Двотомник вийшов накладом 
у 12 тисяч екземплярів, що на той час вважався мізерним, і в продажу майже 
не з’явився, бо видання було подарунковим, а насправді довгий час «зберігало-
ся» на складах «Київкниги».

Відходила «хрущовська відлига», але ще подекуди пробивались замовчу-
вані імена. Так, видавництво «Молодь» замовило Гроху і Туліну оформлення 
серії перших книжок молодих поетів, чимало з яких потім стали відомими по-
етами чи громадськими діячами. Серед них — Лесь Танюк, Світлана Жолоб, 
Валентина Отрощенко та ін. Майже всіх учасників серії художники запрошу-
вали до своєї майстерні, де слухали їхні твори в авторському виконанні. Це 
допомагало в роботі над ілюстраціями.

Ще працюючи у видавництві «Мистецтво» (з нього пішов «на вільні хліба» 
у 1967 році), Грох отримав майстерню з т. зв. нежитлового фонду по вул. 
Круглоуніверситетській. Згодом до нього «підселився» Тулін. Сусідню кімнату 
займав Валентин Сергєєв (нині заслужений діяч мистецтв України, професор 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури). У напівпід-
вальне приміщення зручніше було заходити через вікно, тому графіки його 
не зачиняли, і через нього часто приходили і колеги, і просто знайомі, варили 
собі каву, вели бесіди… Але це не заважало, навпаки допомагало працювати, 
навіть надихало на творчість. За 7 років (1968–1975) в тій майстерні побувало 
багато непересічних особистостей — поетів, художників, артистів, зокрема 
Петро Осадчук, Петро Марусин, Микола Козленко, Анатолій Авдієвський, 
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Валентина Отрощенко, Дмитро Крвавич, Генадій Коновалов (до слова — він 
перший в журналі «Вітчизна» надрукував мистецтвознавчу статтю під назвою 
«Фірма Грохотулін»). Там, на Круглоуніверситетській, пройшов чималий від-
тинок життя Гроха. А з 1975 р. всі троє отримали інші майстерні — Спілки ху-
дожників на вул. Перспективній, і почався інший, у кожного самостійний 
творчий шлях.

У 1970 р. Микола Грох став членом Спілки художників України, а напри-
кінці 1982 р. вийшов Указ Верховної Ради УРСР про присвоєння йому звання 
заслуженого художника України.

З 1987 р. митець (уже сам) відновлює роботу над ілюстраціями до другого, 
доповненого видання «Нарисів з історії костюмів». Ця копітка, подібна до юве-
лірної, робота з лупою, в окулярах продовжувалась 8 років, до 1995 р. Художник 
одягає фігури у драпіровки олівцем, досягаючи найтонших волосяних ліній, від-
шукує найбільш відповідні тій чи іншій епосі зачіски, прикраси, взуття — як жі-
ночі, так і чоловічі, причому різних прошарків населення. В результаті цієї за-
хоплюючої і надзвичайно технічно складної праці Грох виконав 513 ілюстрацій 
для другого двотомного видання, і, нарешті, наприкінці 2007 р. до 100-річчя від 
дня народження Стамерова книга вийшла друком у видавництві «Мистецтво».

До 90-х рр. графіка Гроха була переважно чорно-білою, і цієї палітри йо-
му вистачало. У 90-ті митець випробовує себе і в пастелі та акварелі, завдяки 
чому розкривається як тонкий і проникливий колорист. Адже ці техніки дають 
найбільший простір для безпосереднього втілення мінливих переживань, пере-
дачі внутрішнього стану.

Митця відверто цікавить натура, навколишня реальність, і він прагне по-
своєму осмислити її, хоче зрозуміти, що саме притягає і приваблює його в ній. В 
пейзажах, виконаних у техніці олійної пастелі, все здається композиційно за-
вершеним і пластично довершеним. Люба серцю українських художників краса 
седнівських просторів, оповитих ранішнім туманом, крізь який пробиваються 
сонячні промені; величний спокій річки Рось, неспішна течія якої огорнута ма-
льовничими берегами; затишні хащі комишу, в яких заховалися старенький чо-
вен і рибацький місток; густа соковита трава, що жадібно всотує ранішню росу, 
в шовках якої потопають чарівні у своєму царственому оперенні гордовиті інди-
ки («Цвіте кінський щавель»,1997; «Вранішні промені», 2002; «На річці Рось», 
2005 та ін.). Все це дихає, рухається, живе, підкоряючись владі майстра і генію 
невидимого режисера — Природи. Грох уміє дивуватись і дивувати глядача по-
езією повсякчасного життя, перетворюючи буденність на художні образи.

Світ його творів глибоко поетичний, і глядач його радісно сприймає, не-
змірно збагачуючись, бо художник відкриває нам ту красу, яку ми, можливо, 
поминули б у метушливості щоденних турбот.
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В його роботах — все, що він бачить навкруг себе: дорогі для нього пред-
мети, що знаходились колись у будинку бабці Соломії, а тепер живуть в його 
майстерні; квіти у старовинній металевій посудині — давньому дарунку улю-
бленого Івана Дзюби; старенькі, але зворушливі ляльки в народних україн-
ських костюмах, з яких він створює натюрморти… Митець ніби вслухається 
в життя цих предметів, у їхню «німу мову», втілюючи їх в образи «танучих» 
акварелей.

Від 1998 до 2000 — період його дуже інтенсивних пошуків «своєї акваре-
лі», «себе в акварелі». За 2 роки було написано більш ніж 100 аркушів. Згодом 
він вийшов на свій метод, а допоміг у цьому випадок.

Якось він купив «золоту» та «срібну» плівку, яка сама клеїться до оформ-
лення рам. І зовсім випадково побачив, як в цій дзеркальній кривій поверхні 
відбивається та трансформується предмет. Це наштовхнуло його на спеціальні 
«театральні» натюрмортні постановки з використанням тканин, кольорових 
предметів, що чудернацько відбивалися на золотому та срібному тлі. При тако-
му підході в його акварелях з’явилась мозаїчність зображення, аркуш напо-
внювався фантастичними фігурами, а взагалі створювались реальні-ірреальні 
композиції, з якими він вперше виставився (усього 57 творів) в 2003 р. в Музеї 
українського народного декоративного мистецтва.

Музика акварельних аркушів Гроха у 2000-х рр. починає звучати по-
новому, бо в них з’являється дещо неочікуване для глядача, а саме — ефект 
дзеркальних відображень з перегуком колірних площин, їх переломлень, що 
робить ці твори загадковими і прекрасними.

Квіти у натюрмортах Гроха відіграють роль «першої скрипки». Улюблені 
— дивовижні форми розквітаючих і так само швидкоплинно зів’ялих ірисів — 
квітів королів; аристократичні, але не довговічні у своїй красі гладіолуси; 
скромний, але звабливий водозбір. Глядач відчуває ставлення художника до ті-
єї чи іншої квітки як до надзвичайно тонкого матеріалу, що несе в собі частку 
світового розуму і гармонії («Бузкові іриси», 2002; «Іриси на склі», 2000; 
«Іриси з хрестом», 2000; «Блакитні Іриси», 2002; «Червоні гладіолуси», 2003; 
«Водозбір у циліндричній вазі», 2003).

Наприкінці 1993 Миколі Гроху запропонували створити Художню студію 
Національної спілки художників України при Центральному будинку худож-
ника. Майстер з ентузіазмом взявся за її організацію. На сьогодні це найкраща 
художня студія в Києві, що складається з 9-ти різновікових груп, де навчаються 
десятки обдарованих дітей, роботи яких з успіхом експонувались на 25 вистав-
ках в Україні, Італії, Франції. Маючи відмінність і в темпераменті, і в особистих 
інтонаціях, і в манері та стилістиці, всі численні учні Студії, як наступники кра-
щих традицій національної культури України, генетично несуть у своїй твор-
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чості об’єднуюче всіх начало — глибоку духовність і безмежну любов до своєї 
Вітчизни. І це, безперечно, наслідки системи викладання педагогічного колек-
тиву, який очолює Микола Грох. Саме тому в 2003 р. до десятиріччя студії 
Миколу Гроха було справедливо нагороджено Почесною відзнакою 
Міністерства культури і мистецтв України.

Так драматично сталося, що 18 травня 2006 р. художник переніс складну, 
але, на щастя, вдалу, операцію на серці. А вже рівно через рік — 18 травня 
2006 р. він гучно відкрив свою ювілейну персональну ретроспективну виставку 
у залах Центрального будинку художників НСХУ в Києві. А ще пізніше — 
в жовтні-листопаді — другу персональну ювілейну виставку у «Фокстрот гале-
реї» на Андріївському узвозі, 38, де представлена лише одна, але найважливіша 
для останніх років грань творчості митця — акварель. І саме вона виступає 
на виставці Гроха, яка діє і зараз в галереї, «головним героєм» в усій свої красі, 
у багатстві мотивів, грі площин і плям, динаміці штрихів і мазків, у фактурних 
співставленнях, насичених і пастельних кольорах.

Обидві його ювілейні виставки довели, що Микола Грох знаходиться 
у прекрасній творчій формі. Прослідковуючи довгий і славний шлях митця, від-
значимо, що на ньому не зустрінемо ні самоповторів, ні спадів творчої напруги, 
але натомість — постійне розширення інтересів, зростання майстерності, на-
слідування кращим традиціям київської графічної школи.
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Як і естетична категорія «міф», термін «поетика» запозичений мисте-
цтвознавством з літературознавства. Основою такого перенесення були семіо-
тичні дослідження останньої третини ХХ ст. За визначенням Р. Барта, структу-
ральна поетика є наукою про «умови існування змісту, інакше кажучи, наука 
про форми» [1, c. 16]. Використання семіотикою мистецтва таких понять як 
«поетика», «риторика» експлікує її корелятивність філософсько-естетичному 
підходу до питання специфіки художньої мови мистецтв, зокрема мови образ-
отворчого мистецтва, виявляє загальноестетичний зміст цих категорій як за-
собів дослідження структур художнього мислення.

У контексті нашої роботи питання поетики неоміфологізму полягає в то-
му, аби дослідити, як засобами образотворчого мистецтва створюється худож-
ня реальність, у якій відбувається еквівалентний «переклад» архаїчної мови 
міфологічного символізму, що надає йому сучасного буття. Виявити ті чи інші 
типи художньої реальності можливо, простеживши певні групи мистецьких 
творів, у зв’язку з чим структурування цього розділу здійснено за змістово-
тематичним принципом, на засадах виокремлення міфопоетики етнонаціональ-
ного буття, міфології сакрального, авторських міфологій.

Спрямованість дослідження в галузі поетики значною мірою залежить від 
загальної філософсько-естетичної орієнтації. В основі більшості напрямів єв-
ропейської поетики лежало вчення Аристотеля, за яким мистецтво поєднує 
в собі пізнавальну функцію (мімезис) з моральною (катарсис). Світ як щось 
первинне впливає на творення й визначає мистецький твір, останній діє на своїх 
глядачів. Аристотелівська складова є суттєвим компонентом естетики Гегеля і, 
у вульгаризованій формі, ленінської теорії відображення.

Разом з тим, можливий інший підхід, який умовно можна визначити як 
картезіанський, що розглядає мистецтво як метод пізнання й пошуку істини. З 
цієї позиції зовнішній (щодо твору мистецтва) світ є не первинним, а тим, що 
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становить предмет шукання. Саме така позиція складала основу семіології 
мистецтва Ю. Лотмана з її орієнтацією на Г. Ляйбниця та І. Канта. Мистецтво 
Лотман розглядав як особливу моделюючу систему, у якій пізнавальна функ-
ція нерозривно пов’язувалась з ігровою. Двоїста природа гри (поєднання 
умовного й практичного) в мистецтві набуває особливого значення: мистець-
кий твір, як художня модель, включений одразу не в одну систему поведінки, 
виступає нерівним собі, художньою реальністю як сферою «можливого» бут-
тя. Проте генетично пов’язані, мистецтво і гра не тотожні, метою мистецтва 
є істина.

Серед гілок духовної культури мистецтво завжди посідало в Україні особ-
ливе місце як чи не найголовніший спосіб буття та утвердження національної 
ідеї. До цього спричинився характер самої української ідеї — естетичне світо-
бачення, ідеал Краси притаманні її змістовій структурі. Панестетизм був конс-
тантною рисою української ідеї впродовж усієї історії нашої культури, вихо-
див на передній план у періоди її піднесення й розквіту: під час Київської Русі, 
доби бароко, Шевченкової доби, в 20-ті рр. ХХ ст., у відлигу 1960-х рр.

«Національність таємнича, містична, ірраціональна, як і будь-яке індиві-
дуальне буття. Треба бути в національності, брати участь у її творчому, життє-
вому процесі, щоб до кінця знати її таємницю», — писав М. Бердяєв, добре 
відчуваючи це складне, багатоаспектне, із суттєвим міфологічним присмаком 
явище [12, с. 3]. Д. Чижевський пропонував троякий шлях до пізнання феноме-
ну національного: «Перший з них — це дослідження народної творчості, дру-
гий — характеристика найбільш блискучих, яскравих, виразних історичних 
епох, які цей народ пережив, третій — характеристика найбільш значимих, 
«великих», видатних представників цього народу» [12, с. 3].

Це не було суто українським винаходом. За доби Просвітництва великий 
вплив на кристалізацію ідей націотворення мали думки Й. Гердера про «дух 
народу». Він перший став розглядати мистецтво як втілення «живих національ-
них сил» (Гете), вираження духовного життя нації, вбачаючи у вірності націо-
нальному духові умову художньої повноцінності мистецтва. Мистецтво є по 
суті самопізнанням людини. Гегель справедливо вважав, що цінність мистецтва 
полягає у вираженні «глибинних людських інтересів, всеосяжних істин духу. 
Мистецтво часто слугує ключем, а в деяких народів єдиним ключем для ро-
зуміння їхньої мудрості й релігії» [12, с. 4]. «Реконструювати» картини, звуки, 
образи нації в усій їх правдоподібності під силу тільки художнім засобам 
мистецтва. В історії європейського націотворення знайдемо чимало зразків 
неоціненної ролі мистецтва в становленні національних спільнот. Нинішня 
Україна як єдина духовна єдність поки що не існує, вона є тим ідеалом або на-
ціональним міфом, шукання, відкриття й відтворення якого відчувається у твор-
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чості багатьох українських митців, які разом з Є. Маланюком могли б сказати: 
«Може, найважливіше з наших завдань як національної спільноти було, є і буде 
пізнати себе» [12, с. 5].

Звертаючись до відображення в сучасному українському образотворчому 
мистецтві міфопоетики етнонаціонального життя, відзначимо, що її потуж-
ність живиться багатющими збереженими традиціями українського народного 
мистецтва й пам’ятками праукраїнської давнини, які становлять істинну скар-
бницю архаїчного символізму й відтворюють життя народної міфологічної 
свідомості, що певною мірою триває й сьогодні. За доби Незалежності з’явились 
етнологічні, культурологічні, мистецтвознавчі розвідки символізму народного 
українського мистецтва, завдяки яким архаїзм народної культури зазнав більш 
глибокого висвітлення, проте й досі бракує усвідомлення загальних методоло-
гічних основ вивчення місця й ролі художнього символізму в культурі.

З огляду на це заслуговують на увагу ідеї М. Мамардашвілі щодо співвід-
ношення символізму й мовності. В основі його концепції лежить протиставлен-
ня мови й культури сфері свідомості, розуміння символізму як позамовного 
феномену. Культура «культивує об’єктивно спрямований автоматизм мислен-
ня» [8, с. 192], за своїм знаковим характером і формальною десимволізуючою 
функцією вона є позаонтологічною (звичайно, маємо враховувати, що подана 
М. Мамардашвілі інтерпретація стосується культури ХХ ст., яка, за визначен-
ням В. Суханцевої, «стрімко втрачає метафізичні основи й вироджується 
в культурну норму» [14, с. 122]). Щось із свідомості потрапляє в культуру, під-
дається формалізаціям, стає культурним формалізмом, функціонування якого 
залежить від того, наскільки в ньому редуковані умови життя свідомості. 
Феномен розвитку культури й знання супроводжується, на думку вченого, рег-
ресом символічного життя свідомості. Випадкам «умирання» мов деяких етно-
культур передує руйнація символічних контекстів життя свідомості.

Разом з тим, існують протилежні тенденції, завданням яких є протистояти 
культурним формалізаціям, виробляючи засоби захисту від їх крайнощів. Така 
«резервна» робота антиредукційних механізмів, що відтворює первинні поза-
культурні символічні утворення, властива сучасній філософії. Разом з тим, 
«серцевина культури як такої дозволяє щось зробити на рівні культури, не ро-
зуміючи. Робити щось без розуміння і є культура» [8, с. 192]. «Інструментом 
архаїзації культури», здатним відновлювати первинні символічні утворення, є 
й образотворче мистецтво, у якому «регресія до символізму дана як основна 
умова будь-якого виконання». За умов сучасної індивідуальної творчості 
не може повторитись продукт, створений у зв’язку з первинним символізмом, 
проте може повторитись тип творця й тип відношення до символізму. У мистец-
тві новітнього часу були відкриті ті «дірки», через які художники налагодили 
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загальнокультурно невідтворюваний зв’язок з первинним символізмом свідо-
мості, знов повернулись до активності, яка в принципі неповторна.

На нашу думку, наведене вище стосується й сучасної української образот-
ворчості, у якій уже певний час відчутна стрімка активізація й відновлення 
символотворчої активності. Зрозуміло, що запропонований у попередньому 
розділі типологічний підхід є умовним, необхідним як теоретичний засіб з ме-
тою структурації потужного обширу сучасної міфопоетичної образотворчості, 
якій насправді така дискретність навряд чи властива. Навпаки, чи не найго-
ловнішою інтуїцією, що спрямовувала шукання українських митців, була ін-
туїція цілісності, тому численні зразки, на яких розглядалися образно-тема-
тичні репрезентації міфу вище (підрозділ 2.3), матимуть стосунок і до 
міфопоетики етнонаціонального життя. Кожну з розглянутих міфологем мож-
ливо трансформувати («усе в усьому») у загальнозначущу міфопоетичну тему 
Людини у Світі, на своїй Землі, у своєму Космосі — екзистенційному, колек-
тивному, природному, тобто — в етнонаціональну міфопоетику.

Мистецькі шукання не були поодинокими, у тому ж напрямі рухалась вод-
ночас й українська філософія. Певні перетини їх шляхів сьогодні є очевидними. 
Одним з проектів, у якому вони співпрацювали, стала виставка «Софійні сим-
воли буття» (Київ, 2002), ідеологічною базою якої виступала однойменна праця 
С. Кримського. Посткласична філософсько-естетична думка актуалізувала 
бачення цілісності світобудови. Міфологія «четвериці» (земля-небо-божест-
венне-смертне), використання поняттєвих метафор «горизонту» чи «путівця», 
що є фундаментальними в онтології «тут-буття» М. Гайдеггера й репрезенту-
ють екзистенційну феноменологію як життя й роздуми на «польовій дорозі», 
здобули за доби Незалежності опрацювання й в українській філософії та есте-
тиці, для яких властива сьогодні глибока етнонаціональна й регіональна інтер-
претація таких архетипних категорій, як «дім», «поле», «храм», «дивосвіт», 
«софійність», «антеїзм», «хутір», «обійстя», «святовідношення», розроблених 
у працях В. Горського, С. Кримського, Л. Левчук, В. Личковаха, В. Мазепи, 
В. Малахова. Зокрема, філософсько-естетична розбудова поняття «хутір» як 
категорії української культурології в розумінні П. Куліша («хутірна філосо-
фія», «хутірна поезія») відбувалась за участю сучасних українських мистецт-
вознавців і митців у межах Всеукраїнської наукової конференції «Хутір: націо-
нальне і сучасність» (1996, Хмельницький).

«Хутір» («обійстя») як модель світу, репрезентація образу українського 
етнонаціонального космосу з властивими йому цінностями сім’ї та побожним 
ставленням до життя й довкілля є головною темою у творчості Віктора Гонтаріва 
(картини «Мій хутір — моя фортеця», «Козацьке подвір’я»). Архетипні ознаки 
образу підсилені драбиною в центрі полотна (корелят Axis mundi, ознака кос-
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мізації терену) і кругообігом огорожі, що замикає домашній мікрокосм у ціліс-
ність, позначує його вартісність для людини. Палаючі літні зорі Чумацького 
Шляху («Зоряний віз») поєднують Небо й Землю цього українського Всесвіту, 
несуть світло ностальгійного поринання в минуле.

Міфопоетичний світ живописних образів Гонтаріва розбудований повто-
рами основних зображувальних лейтмотивів. Селянське подвір’я з його начин-
ням, курми, худобою; вітряки й біленькі козацькі церкви з синьо-зеленими ба-
нями; пронизливо-сині степові джерела-озерця, наче очі землі; величезні чорні 
птахи; польові квіти, сухі трави, дерева з голим, гострим гіллям; полинево-сріб-
лястий або золотавий, притрушений пилом степ з далеким обрієм — усе це 
в сучасних творах Гонтаріва має давнє натурне походження, проте зазнало 
міфопоетичних метаморфоз, зажило перетвореним метафізичним життям 
(«Тала вода», «Біла церква», «Відлига»). Образи пам’яті, оповиті серпанком 
прозорого смутку («Материні спогади», «Сусіди»), засвідчують автобіографіч-
ну природу міфопоетики Гонтаріва, її екзистенційне походження, зв’язок 
із спогадами дитинства («Подвір’я мого дитинства», «Я народився у вітряку», 
«Народження») і водночас окреслюють яскравий етнонаціональний характер 
цієї екзистенції.

Ту саму духовну цілісність українського світу, проте вже верховинського, 
відтворює малярство Володимира Микити. Реалії повсякденного селянського 
життя («Ягнятко», «Повінь») набувають у його творах особливої виразності 
завдяки архетипним мотивам і з причин відданості художника традиціям за-
карпатської художньої школи, у яких прихильність до реалізму поєднувалась 
з неоромантичним захопленням народною українською культурою. Вагомі де-
реворити традиційного карпатського житла («обійстя» — головний мотив 
творчості Микити), поєднані з постійно варійованим архетипним мотивом «по-
рога» (відкритих дверей, вікон, ґанку, воріт), виступають у його реалістичному 
малярстві тією метафоричною образною структурою, що розчиняє міфопоети-
ку в повсякденності, надає картинам життя людини в цьому довкіллі ознак 
урочистого ритуалу, «чекання», «передчуття», «переходу» (із віка у вік, із ста-
ну в стан), подійності, здатності в символічній формі висловлювати плин часу 
(«У чеканнях», «Пороги», «На порозі вічного», «Пам’яті Мамки», «Завжди 
в турботах», «У сяйві дерева з’явився Ти»).

У малярстві Андрія Антонюка образ-ідеал України постає або як вимріяна 
чарівна terra incognita («Атлантида-Україна»), або набуває знайомих ознак 
«хутора» — моделі світу, у якій є все: і теля, і маля, і Мати-сіячка, і животворні 
сили стихій — осяйного святкового сонячного світла, благодатної води («Моя 
Венеція»). Образ води як наскрізне архетипне утворення присутній у багатьох 
творах Антонюка («Жива вода», «На Синюсі», «Чиста вода», «Біля журавля», 
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«Мамина весна») і виступає не лише пантеїстичною ознакою, а й символом 
жіночості українського Світу.

Отже, у творчості Антонюка, Гонтаріва, Микити основою міфопоетики 
виступає мистецька екзистенція авторів, певна спорідненість їх художнього 
мислення з міфопоетичною народною свідомістю. У кожного з них виокремлю-
ються певні лейтмотиви, зображувальні семантичні «гнізда», повторювані 
в багатьох творах, що надає творчості цих авторів ознак цілісного Тексту, який 
підлягає єдиному міфопоетичному принципу. Поетика кожного з відзначених 
авторів породжується своєрідним «перебуванням усередині» живої традиції 
(Г. Гадамер), завдяки чому в їхніх творах ми не відчуваємо часової перервності 
між традицією й сучасністю. Таких зразків може бути набагато більше (у твор-
чості Михайла Попова й Петра Сипняка, Анатолія Буртового та Ігоря 
Панейка).

Разом з тим, розглянутий тип міфопоетики етнонаціонального життя, що 
може бути визначений як поетика архетипу, не є єдино можливим. Стосунки 
минулого й сьогодення в художній реальності, створюваній митцем, можуть 
бути набагато складнішими й напруженішими, виявлення їх може складати 
важливий елемент образності твору. Для багатьох сучасних митців молодшого 
віку, які не жили в лоні української традиційної культури, жива традиція 
не складає власного екзистенційного досвіду. Для них прилучення до минулого 
відбувається за рахунок свідомого опанування, вивчення й застосування етно-
національної традиції. Тут перед нами постає питання, що визначало естетичну 
парадигматику всього мистецтва ХХ ст., і, зокрема, українського мистецтва — 
питання зв’язків традиції й новаторства. Тепер, коли доба модернізму проми-
нула й щодо неї визначилась певна дистанція, яка спонукає усвідомлювати як 
руйнівні нігілістичні інтенції авангарду, так і невідворотність, неможливість 
для мистецтва минулого століття уникнути цього досвіду «Логосу в Хаосі 
й Хаосу в Логосі» (О. Якимович), уже не треба доводити, що відношення мо-
дернізму до традиції насправді не було таким уже однозначним. Зокрема, ніщо 
не врятувало самий модернізм, що конституював себе як заперечення традицій, 
від перетворення на одну з них.

Сьогодні визнання того, що мистецтво є не відображенням дійсності, 
а створенням нової автономної реальності, стало одним з топосів української 
естетико-мистецтвознавчої думки. Проте як розуміти цю тезу? Чи лише як 
визначення «деміургійної» позиції сучасного митця, тобто, обираючи погляд 
у видноколі модернізму/авангарду, набутки якого сучасні українські художни-
ки, «наздоганяючи» світовий мистецький процес, опановують протягом остан-
ніх десятиліть саме як традицію? Проте поставлене запитання імплікує ще один 
аспект, що залишався досі поза межами рефлексії української естетичної дум-
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ки. Якщо ми вважаємо мистецтво автономною реальністю, маємо визначити 
статус цієї реальності, обрати між онтологічним або позаонтологічним її ро-
зумінням. Онтологія визначається присутністю людини у світі, вона завжди є 
певним Логосом, позбавленням безосновності, окресленням світу у видноколі 
людського погляду. Досвід авангарду є втіленням позалюдського погляду 
на всесвіт, «одкровенням ночі, подорожі «на той бік» (О. Якимович). А з пози-
цій постмодерну всесвіт виступає суцільною мовною реальністю, фікцією, 
«позначником без позначуваного», а міф, мистецтво, мова — лише знаковими 
системами, репрезентацією репрезентації. Питання традиції й новаторства 
в дійсності імплікує, таким чином, питання про статус мистецької реальності. 
Прихильність багатьох сучасних українських митців до міфопоетичної аксіо-
логії засвідчує інтуїтивне обрання ними онтологічного розуміння мистецької 
реальності. Немає значення, що єдина картина світу вже неможлива — сьогод-
ні прийшов час «множинних онтологій» (М. Епштейн).

Наслідки, що випливають звідси, дуже суттєві. Онтологічне розуміння 
мистецтва його головним завданням вважає опосередкування світу, репрезен-
тацію буття, веде до певного перегляду «абстракції естетичного» (естетичне є 
лише частиною буття твору) [4, с. 115] і повернення питання істини мистецтва, 
що полягає у співвіднесенні твору з його світом, із системою його життєвих 
зв’язків. В онтологічній системі координат розуміння традиції не є дією 
суб’єктивності, а включенням до звершення передання [4, с. 289].

Повертаючись після цих зауважень до сучасного художника, відокремле-
ного від традиції певною часовою відстанню, маємо наголосити на його 
мистецькому досвіді як формі герменевтичного досвіду, комунікативного за 
своєю природою. Ось чому теорія герменевтичного досвіду надає модель одно-
го з типів неоміфологічної поетики, властивого сучасній українській образот-
ворчості. Герменевтичне коло описує онтологічний момент розуміння як взає-
модії двох рухів — традиції й витлумачення. Антиципація смислу, що спрямовує 
наше розуміння мистецького тексту, визначає себе із загальності, що поєднує 
нас з переданням. Отже, «перебування всередині» традиції є необхідною пере-
думовою її розуміння. Воно зовсім не передбачає «конгеніальності» творця 
та сучасного інтерпретатора твору. Наголошення однобічності лише психоло-
гічного витлумачення, яке передбачає входження в індивідуальність іншого, є 
передумовою здійснення герменевтичної процедури.

Г. Гадамер особливо акцентував значення часової відстані для розуміння, 
«полярності близькості й чужості». Кожна епоха розуміє текст, що дійшов 
до неї, по-своєму, прагнучи насамперед зрозуміти саму себе. Про це писав 
Ю. Лотман, наголошуючи, що навіть усередині тієї самої культури, аби стати 
активним учасником у процесі мистецької спадкоємності, текст має із знайо-
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мого і «свого» перетворитись, хоча б умовно, у незнайомий і «чужий». Таке 
умовне перетворення в межах однієї культури й відбувається завдяки часовій 
відстані між переданням і художником-інтерпретатором. Смисл тексту 
(справжній, повернений до сучасного митця — інтерпретатора традиції) не за-
лежить від оказіональності й завжди перевищує авторське розуміння. 
Наближення до нього — безкінечний процес, у якому кожний митець має вра-
ховувати принципову незавершеність смислового горизонту, у якому він ру-
хається, і бути готовим до несподіваних смислових зв’язків.

Первинна аксіома герменевтики — «передбачення завершеності» — виз-
начає хід розуміння, у якому традиція «звертається до нас», а ми у відповідь 
перебуваємо «відкритими назустріч» їй. Сутність розуміння полягає в процесі 
«злиття горизонтів» минулого й сучасного — таким поняттям-метафорою на-
голошується напруга між давнім текстом і сучасністю, виявлення й розгортан-
ня якої становить мету герменевтичного завдання художника, у якому сучасна 
історична свідомість усвідомлює свою інакшість. Розуміння завжди є таким 
засвоєнням минулого, що воно перетворюється на нашу власність, веде 
до трансформації первинного тексту й утворення нових смислів. «Бути одним 
і тим самим і все ж таки іншим» — цей парадокс традиції корелятивний транс-
формативності міфу як специфічної духовної форми.

З огляду на теорію герменевтичного досвіду, численні явища неоміфоло-
гізму в сучасному українському образотворчому мистецтві виглядатимуть як 
«пробудження тексту» й «перекладу його на нову безпосередність» [4, с. 369]. 
Актуалізація певного традиційного мистецького зразка проявляється у творах, 
у яких основою художньої реальності виступає цитування. Окремо зауважимо, 
що властиві сучасному неоміфологічному мистецтву зв’язки з традицією не да-
ють підстав щодо визначення його як такого, що перебуває під «впливом» 
традиції. Художні відсилки, цитати, ремінісценції, міфологеми як головна при-
кмета художнього твору вводяться автором у твір свідомо, з настановою 
на впізнавання й прочитання їх глядачем.

Усе це загальновідомо, адже поетика цитати не є сучасним винаходжен-
ням, набула поширення в постмодерні, виступала помітним чинником оновлен-
ня в українському й російському мистецтві 1970-х рр. Проте порівняно з попе-
реднім часом відзначаємо в цій царині суттєві зміни, властиві сучасній 
українській образотворчості, які можна вважати корелятивними розумінню 
мистецького досвіду як досвіду герменевтичного. Так, безперечна перевага 
віддається сьогодні не буквальній, «прямій» цитаті (вона скоріше є ознакою 
того, що традиція, свідомо чи позасвідомо для автора, залишилась «об’єктом», 
«злиття горизонтів» не відбулось або таке завдання не ставилось), а цитаті 
свідомо «неточній», «прихованій», розчиненій у структурі авторського твору, 
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здебільшого прозорій для глядачів, проте інколи й такій, що вимагає певної 
«глядацької компетенції». «Іншобуття» традиції, що стала в засвоєнні «своєю», 
у такій оновленій поетиці цитати й не приховує межі між минулим і сучасністю, 
і разом з тим робить її «розмитою», утворює додаткові резерви образного 
полісемантизму. Треба ураховувати також і те, що в постмодерній парадигмі 
цитатою вважається не лише вкраплення текстів один в одного, а й потоки 
кодів, жанрові зв’язки, тонкі парафрази, асоціативні відсилки, ледве вловимі 
алюзії та ін.

Найпоширенішою темою української образотворчої міфопоетики є сьо-
годні козацька доба, звитяга й доля козацька, особливо з огляду на завдання 
створення національної історичної картини, висунуте сучасними націотворчи-
ми процесами в Україні й наголошуване мистецтвознавчою думкою [10, с. 38]. 
На відміну від розглянутих вище зразків, у яких традиція є «вічною сучасніс-
тю» (у творах Антонюка, Гонтаріва, Микити), історична тематика експлікує 
відзначену Г. Гадамером цінність «історичної відстані». Проте перш ніж звер-
нутись до сучасної історичної картини, зупинімося на мистецьких творах, які, 
маючи стосунок до історії, історичним змістом не вичерпуються.

Одним з найбільш «цитованих» у сучасному мистецтві старовинних зразків 
є традиційна народна ікона-картина «Козак Мамай», побутування якої в ук-
раїнському малярстві засвідчено протягом ХVІІ–ХХ ст. Простір цитації визна-
чається тут застосуванням загальної жанрової схеми. Дослідники відзначають 
амбівалентність як головну її рису [1; 2; 9; 15; 16]: традиційний «Козак Мамай» 
завжди є збігом історичної вкоріненості образу та його всезагальності; конкрет-
ності деталей і сакралізації зображуваного; імпліцитного й експліцитного семан-
тичних планів; поєднанням зорового й вербального образів (у картині обов’язково 
присутній фольклорний текстовий коментар); серйозного й смішного, спогля-
дальної медитативності образу й бурлескно-травестійних текстів; синтезом ба-
рокового філософського інтелектуалізму й фольклорного «наївізму». 
Відзначалась запозиченість цього типу зображення українським мистецтвом, 
його другорядність у східних культурах, з якими він був генетично пов’язаний, 
і набування ним величезної значущості в Україні як одного з національних сим-
волів. У цьому проявилась одна із загальних закономірностей культурного роз-
витку людства, за якою поширення архаїчних мистецьких форм призводить 
до того, що домінантні ознаки послаблюються, а рецесивні стають домінантними 
[11, с. 6]. Отже, уже барокові «Мамаї» виникли внаслідок цитації.

Спроби семіотичного дослідження предметно-речового світу «Мамаїв» 
привели до визнання полісемантизму цього типу творів, проте остаточно не ви-
рішили проблеми їх інтерпретації, спонукаючи мистецтвознавців до визнання: 
«Зміст картини ставить більше питань, аніж дає відповідей» [16, с. 89]; «…по-
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няття «Мамай» — це таємниця. Основне в ньому недовимовлене, недоназване, 
приховане» [9, с. 36]. Остання інтуїція автора правильна, вона наголошує 
на символічному, а не знаковому характері образу «Мамаїв», тобто, ураховує 
потенції символу як смислової нескінченності. На нашу думку, у підході 
до традиційних «Мамаїв» наявна категоріальна розмитість: якщо вже присутня 
«таємниця», то мабуть не зовсім коректно називати «Мамаїв» «знаковою сис-
темою» й наголошувати їх «високий семіотичний статус», що має передбачати 
значний ступінь формалізації елементів і однозначне прочитання твору.

Чи можна сподіватись на те, що колись наші знання щодо символізму ук-
раїнського фольклору так суттєво зростуть, що ми зможемо розгадати таємни-
цю «Мамаїв» остаточно? Може й так. Проте сьогодні, коли ми не здатні «згада-
ти», що таке найпотаємніше позначав, як «вузлик на пам’ять», «Козак Мамай» 
для наших пращурів-українців кілька століть тому, цікаво звернути увагу на ін-
ший феномен, що криється в «Мамаях», проте властивий фольклору як такому 
й полягає в потенційній здатності прадавніх символічних форм набувати майже 
безмежної кількості значень, наближатись до найвищого рівня символізму 
(підрозділ 2.2 щодо структури символу). Феномен цей можна пояснити, спира-
ючись на поняття автокомунікації, запроваджене Ю. Лотманом [7, с. 76].

Фольклор як канонічний тип мистецтва розглядався дослідниками як ана-
лог природних мов. Проте природа «читання» фольклорного твору інша, ніж 
художнього твору реалістичної поетики. За Лотманом [6, с. 243], відношення 
кожного з цих двох типів творів до обсягу інформації, яку вони містять, різний. 
Реалістичний твір-текст, на думку вченого, містить у собі все повідомлення, що 
передається ззовні глядачеві в константному обсязі, тоді як фольклорний текст 
виконує мнемонічну функцію, відіграє роль «вузлика на пам’ять» і має нагаду-
вати про те, що той, хто згадує, знає й без того. Видобути повідомлення з тек-
сту в такому випадку неможливо, адже він містить лише незначну її частину 
— ця ситуація передбачає попереднє знання тексту. Глядач, який спілкується 
з фольклорним твором, мусить прислухатися до себе, виступати в активній 
позиції співтворчості, він більш схожий на слухача музичного твору, ніж чита-
ча роману. Фольклорний текст, таким чином, виступає як «інформативний 
збудник», що сприяє самоорганізації і перебудові особистості глядача. У його 
свідомості відбувається самозростання інформації, що через асоціації веде 
до структурної організації того, що раніше було аморфним. Такий процес 
зростання внутрішньої інформації під впливом організуючої дії зовнішнього 
«збудника» Лотман і називав автокомунікацією (передачею інформації в сис-
темі «я-я»). Умовою автокомунікації він вважав ритм як систему кодування.

Глядач, який поринає в художню реальність картини з ускладненою се-
мантикою (того ж «Козака Мамая»), іде до розуміння її повторюваних пред-
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метно-речових форм через усвідомлення їх як мовних кодів і включається та-
ким чином у процес автокомунікації. До речі, на століття раніше цей феномен, 
не вживаючи поняття «автокомунікація», описав як загальну закономірність 
художньої рецепції О. Потебня. Отже, навіть якщо нам невідома семантика, 
про яку нагадує «вузлик на пам’ять» (архаїчний символ), це не позбавляє твору 
його величезної естетичної впливовості, адже він не втрачає своїх символічних 
функцій і здатності бути «збудником» асоціативних зв’язків. Символічний ста-
тус традиційного образу «Козака Мамая» від того підвищується до найвищого 
ступеня. Разом з тим збуджувана ним асоціативність ніколи не буде довільною 
(як могло б статися з орнаментальною формою, семантика якої нам невідома), 
адже традиційні зображувальні форми певним чином спрямовують її, ведуть 
до розгортання в етнонаціональному видноколі як цілого світотворчого міфу 
буття. Підсумовуючи, можна сказати, що художній символ як такий, з його 
потенцією до смислової нескінченності, завжди виступатиме здатним «запус-
кати» під час його рецепції процеси автокомунікації.

Дослідники відзначали багатошарову ієрархійність семантичної будови 
традиційного символічного образу «Козака Мамая» в народному українсько-
му малярстві, у якому виокремлюються риси: народного героя (символ героїч-
ної історичної минувшини); культурного героя (національного святого, харак-
терника, посередника між світом земним і небесним); втілення 
етноментального ідеалу українства; уособлення міфопоетичної моделі світо-
будови. Така семантична ієрархія є певним корелятом ієрархійної структури 
біблійно-християнського символу, у якому обов’язково присутні буквальний 
(земний, тілесний), моральний (душевний), містичний (духовний) аспекти, і ко-
релятом структури символу як такого (ейдос — знак — трансценденція). 
Відзначена вище амбівалентність традиційного образу «Козака Мамая» та іє-
рархійна ускладненість його семантики веде до того, що перед сучасним мит-
цем, який звертається до нього в пошуках простору цитації як до джерела 
власної образної структури, розгортається цілий спектр смислових і художньо-
естетичних потенцій, обрання яких залежить від його авторських репрезента-
тивних намірів, від моделі тієї художньої реальності, яку він має створити.

Так, Павло Волик («Козак Мамай») іде шляхом стилізації рис традиційних 
«Мамаїв» через посилення в образі ознак народного мистецтва. Тепла вохряна 
гама, «полив’яність», укрупнена форма, народний типаж асоціюють «Мамая» 
Волика з опішнянською керамікою й народним іконописом, залишаючи всі інші 
аспекти символічного образу в потенції.

У скульптурному творі Івана Фізера («Велет-гора») за рахунок інверсії 
розміру постать Мамая набуває рис Світової гори, відбувається актуалізація 
імпліцитних властивостей образу як символічної моделі всесвіту, проте дієвіс-
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тю відзначені й нижчі за ієрархією його шари. Активна риторична забарвле-
ність, метафоризм і метонімічність властиві твору Фізера.

У творі Опанаса Заливахи («Козак Мамай», 1969) відбилась власна страд-
ницька участь палкого шістдесятника, політв’язня, борця за українську націо-
нальну ідею. Традиційна композиційна схема поєднана у творі з технікою кола-
жу й монохромністю колориту. Колажні елементи несуть важливе семантичне 
навантаження, слугують сакралізації образу (німб з металевих пелюсток), вио-
кремлюють «страсну» тему (численні цвяхи, що орнаменталізують форму). 
Митець вільно поводиться з канонічними деталями, деякі усуває, вводить нові. 
Так, квітка соняха повторює німб, ритмізує композицію, слугує пластичною 
метафорою (голова — квітка — сонце). Іншу художню реальність створив 
Заливаха в картині «Козак Мамай» 1980-х років. У ній гучна поліхромія поєдна-
на із звитяжним вертикалізмом й архітектонікою, з героїчними пружними рит-
мами півсферичних площин, приховано зберігає й традиційний космологічний 
аспект. Канонічна схема «Мамаїв» підпорядкована Заливахою автобіографіч-
ному прочитанню, у якому авторська доля виступає метонімічним символом 
страдницького шляху України до національного самовизначення.

Твір Вадима Петрова («Зміюка з крилами ангела», 1998) не повторює тра-
диційної композиційної схеми «Мамаїв» буквально. Властива йому іронічність, 
завдана тропологічною назвою, дозволяє вбачати в ньому характерний по-
стмодерний зразок «інтертекстуальної гри», у якій може бути задіяно кілька 
сюжетних гілок. Розуміння їх вимагає урахування «протеїзму» міфопоетичних 
форм. О. Найден відзначав гомологічну спорідненість традиційної народної 
картини «Козак Мамай» з народною іконою «Юрій Змієборець» і наголошував 
в останній на амбівалентності інтерпретації двобою воїна зі змієм, що за певних 
умов фольклорного сюжету може розумітися не лише як метафора боротьби 
добра зі злом, а й має корелятивні тлумачення як символ боротьби із самим 
собою, зі своїм другим «я». Таку психоаналітичну «зустріч із самим собою» 
(на зразок «Сну розуму, що породжує чудовиськ» Гойї) можна вбачати й у 
творі В. Петрова. Разом з тим, розглянута як поле зустрічі кількох міфологем 
(наприклад, міфологем «сну» або «райського саду»), робота Петрова дає під-
стави для утворення багатозначних асоціативних зв’язків. Мотив сну козака, 
на зразок «сну Якова» (дерево в центрі — корелят драбини, сходинами якої 
крокували ангели), може виступати символічним натяком на вибраність «на-
роду Божого» (України), проте амбівалентність «зміюки з крилами ангела» 
несе болючі конотації, що можуть мати сучасний соціальний характер: а чи 
не приспала вже Україна своє пророковане золоте майбуття?

Цікаво, що інтертекстуальний підхід до твору сучасного автора зовсім 
не скасовується раціональним поясненням незвичної трансформації відомого 
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сюжету. В одному з оглядів творчості В. Петрова мистецтвознавець пише про 
птаха-змія, який «нашіптує козакові Мамаєві вигадки про невірність його дру-
жини. Цю фольклорну версію автор почув на Полтавщині: літні жінки співали 
старовинну народну пісню» [5, с. 23]. Проте «інтертекстуальна гра» враховує 
не те, що «хотів сказати» автор, а те, що «сказалось». У будь-якому випадку 
твір Петрова не передбачає однозначної інтерпретації, він є запитанням, а не 
відповіддю, тим «мерехтінням» багатьох смислів, про які зазвичай говорять: 
«можливі варіанти». У сучасному контексті постмодерну іронічна «лялечко-
вість», «іграшковість» авторського письма В. Петрова, яка начебто наголошує 
бурлескно-травестійний аспект традиційної образності «Мамаїв», насправді 
може виступати джерелом серйозних, зовсім не ігрових смислів, що добре від-
чутно за умов порівняння з роботами козацької тематики С. Липовцева, у ко-
трих та сама «іграшковість», «лялечковість» дійсно має за мету лише іронічну 
репризу.

Підкресленим інтуїтивізмом у поєднанні з екзистенційною напругою від-
значений «Козак Мамай» (1997) Валерія Скрипки. У багатошаровій ускладне-
ній композиційній і образній структурі твору естетично вихований глядач, крім 
очевидного традиційного козацького мотиву народної картини, відчує прихо-
вані витончені ремінісценції — духмяний подих української мистецької старо-
вини (рукописної книги з мініатюрами, гравюри, іконопису), яка утворює до-
вершений образ «українськості». У композиції твору монтажно поєднані 
кілька типів простору, жодний з яких не є простором реального як такого, але 
— простором метафізичним, екзистенційно-ментальним, обширом пам’яті, 
уявлюваності, культурної аури, що ставить глядача перед необхідністю на влас-
ний розсуд вирішувати борхесівське питання щодо природи та ієрархійного 
впорядкування цієї художньої реальності: чи то всесвіт, що постає у творі, є 
маренням-сновидінням Мамая (міфологема сну посідає значне місце у твор-
чості В. Скрипки), чи то, навпаки, його власний, Мамаїв образ, народжений 
ефемерним випаровуванням цього дивного мистецького космосу?

Оказіональний аспект живописного циклу на тему «Козак Мамай», ство-
реного Орестом Скопом, складає контекст, важливий для його розуміння. 
Коли на зламі 1990-х митець дізнався про розстріл трьохсот українських коб-
зарів, які полягли жертвами тоталітарного режиму, він дав собі зобов’язання 
увічнити їх пам’ять, присвятивши кожному з них твір. Великий малярський 
цикл нараховує сьогодні вже понад 150 творів, у яких кобзарі-Мамаї виступа-
ють уособленням духу України, її віковічної культурної традиції. Канонічні 
риси поетики «Мамаїв» виступають у творах О. Скопа у сув’язі з сучасним 
мистецьким письмом. Художній простір цих творів відзначений ускладненістю, 
дискретністю, несе «пам’ять» про іконописний канон, і разом з тим, засобами 
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просторового монтажу в ньому наголошено межу між минулим і сучасним. 
Просторова архітектоніка відтворює троїсту ієрархійну будову всесвіту, але 
й горизонтальний вимір семантично навантажений: низка різнопросторових 
пейзажних фрагментів, «нанизуваних» на спільну вісь, утворює антиномічний 
образ вічного плину часу, надає метафізичних ознак художній реальності цих 
творів. Перераховані мовні ознаки відзначені в «Мамаях» О. Скопа варіатив-
ною повторюваністю, що поєднує їх у велику серію. Принцип серійності ви-
ступає подоланням часової обмеженості як родової ознаки образотворчості, 
створенням художнього образу міфологічного часу через просторові відно-
шення. Близькі проблеми художнього простору й часу вирішуються в маляр-
ських творах козацької тематики Дмитра Стецька, Василя Цимбала, що поєд-
нують просторово-часовий монтаж з прийомами «палімпсестів» («потоку 
свідомості»).

Огляд сучасної образотворчої міфопоетики «Козака Мамая» в її інваріан-
тах переконує в тому, що завдяки герменевтичному досвідові авторів художня 
реальність цих творів виступає як простір активних зв’язків традиції й сього-
дення. В одному випадку (П. Волик, О. Заливаха, І. Фізер) сучасність опосеред-
ковує традицію через авторське мистецьке письмо; у другому — через іронічну 
«інтертекстуальну гру» (В. Петров); у третьому — через додаткове наголошен-
ня просторово-часового аспекту твору, відношень міфологічного простору 
й часу із сучасною екзистенцією (В. Скрипка, О. Скоп). Зрозуміло, що поданий 
огляд має вибірковий характер і не вичерпує всіх сучасних «версій» «Мамаїв».

Нарешті, цікавий зразок надає творчість О. Бородая («Пісня», із серії 
«Мамаї», 1986), у якому традиційна композиційна схема уподібнена мандалі, 
підпорядкованій коловоротному руху, що активізує космологічний сенс обра-
зу. Вище, розглядаючи міфопоетичні твори В. Гонтаріва, ми вже натрапляли 
на мотив кругової композиції, тепер підкреслимо поширеність і значущість 
кругової форми як найбільш елементарного символу, що на формальному рівні 
ритмоутворення несе міфопоетичну семантику твору. Рух колообігу властивий 
графічній композиції Миколи Кочубея («Ой, чий то кінь стоїть…», 1997, з ко-
зацького циклу «Наша пісня»). Кругова композиція набуває актуальності 
у творах Юрія Герца (композиції на теми українських народних свят), Опанаса 
Заливахи на теми політув’язнення («Чай»), Володимира Корнєва («Щоб наша 
доля…»), Веніаміна Кушніра («Аркан»).

Повторюваність лейтмотивів К. Леві-Строс вважав головною ознакою 
синтагматичної структури міфу. В українській образотворчості, як засвідчує 
наведене вище, варіювання лейтмотивів виявляється в розмаїтих контекстах, 
а саме: варіювання міфологем або семантичних «гнізд» зображувальних моти-
вів у творчості низки авторів (підрозділ 2.3) або у творчості одного автора 
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(А. Антонюк, В. Гонтарів, В. Микита); варіювання композиційної схеми тради-
ційного твору (П. Волик, О. Заливаха, В. Петров, В. Скрипка); варіювання як 
актуалізація художнього принципу серійності (О. Скоп); варіювання мовно-
ритмічних структур як елементарних («первинних») символів (О. Бородай, 
Ю. Герц, В. Корнєв, М. Кочубей, В. Кушнір та ін.).

Останнє робить доцільним виокремлення в українській образотворчості 
групи творів, у яких художня реальність як простір цитування традиції утво-
рюється вже не на засадах повторюваності загальної композиційної схеми, а за 
принципом поєднання певних елементів, що мають фольклорну генезу (архаїч-
ні символи, орнаментальні мотиви та ін.) із загальною модерною структурою 
з властивою їй високою мірою художньої умовності, образною «відкритістю», 
зростанням знаковості, наближенням до абстракції, наголошенням 
на площинно-ритмічній основі твору (у творчості Ірини Гресик, Любові Лебідь-
Коровай, Володимира Макаренка, Ірми Осадци, Дмитра Парути, Аки Перейми, 
Петра Прокопова, Романа Романишина, Миколи Якимечка та ін.). Доцільно 
виокремити такий тип художньої реальності як специфічну «поетику мовних 
кодів». Вона може виступати певним різновидом поетики цитування, проте 
в ролі «цитати» в ній впізнається не композиційна схема або певний твір, 
а формальні (мовні) засади мистецтва якоїсь доби.

Звичайно, і в цьому випадку мистецького опрацювання української етно-
національної традиції архаїчні символи адекватно «перекладаються на нову 
безпосередність» — модерною чи авангардною художньою мовою, із застосу-
ванням нових художніх кодів, включаються в нові сучасні візуальні контексти, 
утворюючи фактично нову декоративну знаково-символічну систему, сповнену 
сучасних або футуристичних смислів. Проте така нова нетрадиційна форма 
має етнонаціональний зміст і колорит, відтворює художні, світоглядні, релігій-
ні коди українського народного символізму.

Твори сучасної української образотворчості, у яких маніфестований 
принцип варіативності в різних його модифікаціях, вводять нас у галузь онто-
логічної проблематики першообразу, відображення й зображення.

Чому взагалі потрібно обґрунтовувати «буттєву валентність» зображення 
(Г. Гадамер) у розглянутих вище творах, наприклад, у сучасних українських 
«Мамаях»? Чи не достатньо того, що серійність як така була цілком реабіліто-
вана постмодерною естетикою? Проте на яких засадах? Аби розібратися в то-
му, маємо придивитися до постмодерної естетичної аргументації в її порівнян-
ні з теорією герменевтичного досвіду. Проблематика традиції й новаторства 
набула трансформації й оновлення за умов панування мас-медіа й масової ко-
мунікації, активно дискутувалась у постмодерній естетиці, привела навіть 
до виникнення «нової естетики серійності». У. Еко пов’язав ставлення до інно-
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вації й повторення з панівною естетичною парадигмою, наголосив на необхід-
ності дослідження тих способів, якими в різний час у різних культурах розви-
валась діалектика повторення та інновації («Інновація і повторення. Між 
естетикою модерну і постмодерну», 1994). Модерністським критерієм оцінки 
художньої значущості була новина, повторення відомого мотиву модерні тео-
рії мистецтв розглядали як ознаку ремісництва. Проте поняття безумовної 
оригінальності є недавнім, сучасним, народженим добою романтизму, яка 
вперше здійснила розподіл мистецтв на «вищі» й «нижчі» (ремесла). Класична 
теорія мистецтв, навпаки, високо оцінювала архетипність творчості.

Досліджуючи переважно феномен серійності («рімейк») у сучасному кіне-
матографі, Еко використовував з метою аргументації зразки класичного мис-
тецтва (твори Аріосто, Боярдо, Шекспіра як «рімейк» попередньої традиції). 
На його думку, серійність і повторення не протистоять інновації, мистецтво 
значною мірою було й залишається «повторенням», типи повторюваності (ци-
тування, пародія, іронічна реприза, інтертекстуальна гра) властиві будь-якій 
художній традиції. Проте перехід від модерну до постмодерну супроводжував-
ся зміною діалектики інновації й повторення. За модерною естетичною теорі-
єю, твір є естетичним, якщо відповідає двом вимогам: він має бути діалектич-
ною єдністю між правилом і новиною; глядач має сприймати не лише зміст 
повідомлення, а й новину способу, яким він здійснився. Постмодерна «естети-
ка серійності» передбачає інше: важливими й цінними є не самі варіації (нові 
твори), а «варіювання» як формальний мовний принцип. У сув’язі «схема — 
варіація» наголошується тепер не схема (як у традиційній культурі) і не варіа-
ція (як у модерні), а те, що «проміж» ними — процес, а не результат [13, 
с. 325].

«Серійність», яку ми спостерігали в розглянутих сучасних українських 
образотворчих зразках, іншої природи, вона відповідає модерній діалектиці 
взірця та інновації, коли інновація несе відповідальність за цінність, оберігає 
твір від деградації й визначає його естетичне значення. Це цілком зрозуміло, 
адже в процесі «перевідкриття втрачених значень» (М. Готдінер), що відбува-
ється в українському мистецтві протягом двох останніх десятиліть, задіяні 
й етнонаціональні, і модерні традиції. Проте як узгодити з модерним прагнен-
ням новини й деміургійності саму ідею повторюваності, яку естетика модерніз-
му заперечує? Гадамерове дослідження онтологічного статусу («буттєвої ва-
лентності») зображення набуває тут особливої значущості.

Г. Гадамер розвивав онтологічну концепцію естетичного, заснованого 
на понятті гри як власне події мистецтва на противагу суб’єктивістському спо-
собові мислення, основою якого є безпосередність переживання й культ генія. 
Варіативність зображення, доводив він, властива природі образотворчих мис-
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тецтв так само, як і мистецтв виконавчих, вона корелятивна тому, що відбува-
ється під час постанови вистави, виконання музичного твору. Усе це є типи 
буття мистецтва. Зображення й уся сукупність мистецтв, не розрахованих 
на виконання, є буттєвим процесом, у якому буття набуває осмисленого й ви-
димого виявлення й має структуру репрезентації.

Спираючись на неоплатонічну традицію, Гадамер суттєво модифікував 
платонічну онтологічну співвіднесеність понять першообразу й відображення. 
У його онтологічній естетиці зображення набуває власного буття, воно 
пов’язане з першообразом, проте не є сам першообраз, який досягає представ-
леності лише в представленні. «Однак це не означає, ніби для того, щоб прояви-
тися, йому слід орієнтуватися саме на таке зображення. Таким, яким він є, він 
може бути представленим ще й інакше. …Кожне таке представлення — побуто-
вий процес, що впливає на ранг буття виставленого. Завдяки представленню 
в нього негайно починається приріст буття. Власний зміст зображення онтоло-
гічно обумовлюється в ролі еманації першообразу» [4, с. 136].

Першообразність, на думку Гадамера, сягає за рамки «відображувальної» 
функції зображення. Відображення не є репрезентацією, не має власного бут-
тя, воно реалізується через самозняття, функціонує як засіб і втрачає власну 
функцію з досягненням мети. Навпаки, твір мистецтва утворює спільність 
з тим, на що він указує. Лише завдяки зображенню першообраз набуває об-
разного вираження.

Ось чому, до речі, мистецький твір, народжений на засадах традиції й он-
тології, за умов його естетичної довершеності ніколи не є вторинним. Водночас 
позбавлений онтологічного виміру, а разом з ним — і вартісного ствердження, 
постмодерний твір, що використовує традицію (міф) лише як формальний мов-
ний словник з метою розбудови віртуальної реальності симулякрів, нерідко 
створює враження жаб’ячої калюжі вторинності. У цьому переконують певні 
мистецькі явища сучасної української міфопоетики «карнавалізації» (скуль-
птурні твори Олега Пінчука, графічні аркуші Сергія Пояркова та ін.).

Обґрунтовуючи онтологічний статус зображення через поняття репрезен-
тації, Гадамер наголошував на сакральному походженні останнього, що визна-
чає своєчасність звернення до міфології сакрального в українській образот-
ворчості.
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«Не разумеем ни очей, ни ушей, ни язы-

ка… Тут говорится о бессмертном человеке 

и нетленном теле, а мы одну грязь посели 

и ничего такого не видим, что бы не было 

порчное. И так, сидя в грязи и на неё надеясь, 

подобными ей и сами зделались. Очи имеем 

те, которыми ничего не видим, и ноги, хо-

дить не могущии…».

Григорий СКОВОРОДА

Наркисс: Разговор 7–й о истинном 

человеке, или О воскресении

«Живопись дает возможность перехода от видимого — к интуитивно вос-
принимаемому. Это граница двух реальностей: мира чувственного и сверхчувс-
твенного. Цель — прикосновение к тайне, приближение к границе познания 
Истины», — так определяет своё кредо народный художник Украины Виктор 
Сидоренко, творчество которого было представлено на ретроспективной вы-
ставке в Центральном Доме художников в Киеве (31.01–11.02. 2008).

Сидоренко поднимает зрителя из сферы быта в бытие. В проектах «Жернова 
времени» (2003) и в «Аутентификация» (2006 и 2008) его путь — от документаль-
ной фотографии к философскому обобщению. Творчество художника включе-
но в обширный контекст «большого времени» мировой культуры. М. Бахтин 
писал: «Малое время — современность, большое время — бесконечный и неза-
вершимый диалог, в котором ни один смысл не умирает» [1]. Знание культурно-
го контекста помогает зрителю войти в ритуальное пространство глубоких по 
содержанию и весьма впечатляющих по образному воплощению проектов мас-
тера. Зритель не остаётся равнодушным, поскольку каждого волнует предлага-

Ольга ТАРАСЕНКО

ОБРЕТЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
В ДИАЛОГЕ СО ВРЕМЕНЕМ

Визуальные проекты Виктора Сидоренко
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емые художником темы примирения жизни и смерти, конечного и вечного, пути 
постижения Истины. Каждый воспринимает его творчество с позиций личного 
эмоционального и духовного опыта. Художник приглашает к диалогу: «Холст 
или лист бумаги — это вместилище гораздо большего, чем я могу сформулиро-
вать логически, — говорит художник. — Процесс творчества — это волшебный 
акт откровения. Я ощущаю, как на холсте рождается нечто большее, чем осоз-
нано мною. Вместе со мной зритель входит в мощный поток бессознательного. 
Наши ассоциации дополняют друг друга. Мы вместе участвуем во вдохновен-
ном магическом акте обретения пространства, где отступают законы гравита-
ции и времени, где все сгущается до знака».

Это эссе — один из вариантов восприятия концептуального творчества 
мастера.

Символическое пространство и время проекта «Жернова времени» (2003 
и 2006) создано на основе соединения временного (видео) и вневременного ис-
кусства (живописный диптих, фотография). Художник сопоставляет реальное 
движение круга жерновов в видеоклипе, претерпевающее метаморфозу время 
в монументальных панно и сконцентрированное время синего кристалла-кону-
са, расположенного в центре ритуально организованного пространства выста-
вочного зала. Экспрессия образов основана на контрастном сопоставлении 
вечного времени, выраженного в геометрических фигурах (конус, куб, круг, 
крест), и постоянно изменяющегося органического, воплощенного художником 
в подверженном тлению теле человека и его окружения. Такое соединение со-
здаёт новую временную полифонию, возможную благодаря синтезу искусств.

Бритоголовые юноши, показанные на увеличенных художником старых 
военных фотографиях, мало отличаются от современных парней, изображён-
ных в композициях панно и представленных в видео. Они не смотрят на зрите-
ля, а сосредоточенно вглядываются вглубь себя. Движение жерновов, которые 
вращают персонажи, сопоставимо с ходом стрелок часов.

Два уподобленных фрескам монументальных панно являются вариацией 
на распространённую в искусстве Ренессанса тему Тайной вечери. В них, как 
и в росписях монастырских трапезных, изображение продолжает реальное 
пространство, включая в безмолвный, но напряжённый диалог зрителя. Тема 
Тайной вечери вводит композиции Сидоренко в контекст сакрального про-
странства и времени. Трапеза повторяет заповеданное Христом причастие: 
«Придите и ядите — сие есть тело моё…». В обеих частях диптиха в центре 
изображены конические горы: в одном — золотого сверкающего зерна, в дру-
гом — белой муки, полученной из перетёртых на жерновах зерен. Выдвинутые 
на первый план, они являются идейными центрами, вызывая ассоциации с жер-
твенным хлебом — символом тела Господнего. Это образ жертвы, дающей 



• 81 •

О б р е т е н и е  п р о с т р а н с т в а  в  д и а л о г е  с о  в р е м е н е м

жизнь живущим (причастие хлебом и вином). Христианская и языческая куль-
тура сплетаются в обожествлении злака, семени. Форма конуса, естественная 
для сыплющегося смолотого зерна, является знаковой матрицей для воспри-
ятия проекта «Жернова времени» в целом. Органическая форма зерна транс-
формирована в идеальную геометрическую. Конус предполагает связь с песоч-
ными часами — метафорой времени, неумолимое движение которого Велимир 
Хлебников выразил стихами: «Годы, люди и народы / убегают навсегда, /как 
текучая вода./ В гибком зеркале природы / звёзды — невод, рыбы — мы. / Боги 
— призраки у тьмы». «Все в мире подвержено формуле: рождение — расцвет 
— увядание — смерть. И вновь рождение! Поэтому в моих произведениях со-
существуют пластически законченные, оформленные предметы и распыленное, 
как бы развоплощенное состояние материи, из которой соткан мир», — гово-
рит художник.

В общей пространственной композиции «Жернова времени» сосуществу-
ет три конуса. Главным является прозрачный синий конус, воздвигнутый 
на своеобразном алтаре, к которому стягиваются энергетические линии гео-
метрически организованного художником сакрализованного пространства. 
Земляки из Харьковского НИИ сцинтилляционных материалов дали возмож-
ность применения последних научных достижений в создании магического 
светового эффекта конического кристалла и светящихся стеклянных «окон-
дверей» в проекте «Аутентификация». Этот живой кристалл вызывает ощуще-
ние замедленного времени, контрастного динамике фильма. Жернова в виде-
оклипе, стирающие зерна в муку, представляют круг с выявленным центром 
— своеобразную мандалу (графема, вызывающая определённое ментальное 
состояние созерцания и концентрации). Круг жернова — это своеобразная 
проекция конуса на плоскости. Коническая форма связана с архетипом миро-
вой горы — аналогом oxis mundi (оси мира). М. Волошин в стихотворении 
«Космос» из цикла «Путями Каина. Трагедия материальной культуры» писал: 
«Земля была недвижным тёмным шаром», «Бог был окружностью», «Мир ко-
нусообразною горой покоился на лоне океана». Синий конус в проекте 
Сидоренко созвучен образу синей горы в творчестве В. Кандинского. (У одного 
из родоначальников абстрактного искусства синяя гора является символом 
духовного восхождения).

Исследователь архетипов Юнг считал, что есть много таких древнейших 
прообразов, которые в совокупности до тех пор не проявляются, «пока не воз-
буждаются отклонением сознания от среднего пути». Но когда «сознание со-
скальзывает в однобокую и потому ложную установку, эти «инстинкты» ожи-
вают и посылают свои образы в сновидения отдельных людей и в видения 
художников и провидцев, чтобы тем самым восстановить душевное равнове-
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сие» [2]. К. Г. Юнг определял архетипы как «наиболее древние и наиболее 
всеобщие формы представления человечества», находящиеся в коллективном 
или сверхличном бессознательном [3]. По словам Ю. В. Линника: «Архетипы 
вечны. У них нет истории, нет генезиса — это понятия временного плана. 
Исторические характеристики становятся применимыми только тогда, когда 
архетип начинает проявляться в человеческой психике. Это именно проявле-
ние, но никак не зарождение — архетипы приходят к нам в готовом виде. Мы 
ничего не можем добавить к ним. Однако наращиваем вокруг них слои ассоци-
ативных образов» [4].

Архетипы (в частности, геометрические) живут в каждом из нас как пре-
натальная (до рождения) память (Кёйпер). Некоторыми мастерами авангарда 
(например, К. Малевичем в супрематизме, П. Мондрианом в неопластицизме) 
божественная геометрия была воспринята как высшее начало, как откровение. 
Заметим, что в Средние века Господь Бог иногда изображался с циркулем в ру-
ках как архитектор.

Гуманистическая направленность творчества Сидоренко проявляется, 
прежде всего, в изображении человека. «Мой жанр — тематическое полотно. 
Человек — наиболее совершенное творение. В нем Бог сотворил лучшее произ-
ведение!», — утверждает художник.

Масштабное полотно «Вторжение» (1996) не случайно экспонировалось 
в пространстве, где был представлен проект «Аутентификация». Бытовой сю-
жет, пронесённый через ментальный план художника, вырастает до апокалип-
сического события. Катаклизм застаёт мужчин во время игры в мяч. Сферическая 
поверхность покрытой пеплом и как бы истекающей кровью земли напоминает 
географическую карту. Возникают ассоциации с текстом Библии: «И воззрел 
Бог на землю, и вот она растлена ибо всякая плоть извратила путь свой на зем-
ле» (Бытие. Глава 6, стих 12). Уподобленное вулканической магме, надвигаю-
щееся на застывших людей расплавленное небо воспринимается как образ 
Божьего гнева, а воздетые вверх руки застывших игроков — как жест мольбы. 
Бритые головы стоящих спиной персонажей подобны планетам, которые вид-
неются в клубящемся грозовом облаке, и мячам в руках и у ног игроков.

В проекте «Аутентификация» тринадцать персонажей (символическое 
число, повторяющееся в произведениях художника) переходят из условного 
двумерного пространства холста — в реальное. «Аутентификация» — это под-
тверждение идентичности. Его антоним — унификация. С кем необходимо 
подтверждать идентичность? Ответ неоднозначен. «Лицо не показываю. Не 
люблю «взгляда». Пытаюсь в портрете «поймать маску». Не ту маску, которой 
заняты портретисты, а нечто сверхличное, знаковое», — говорит Сидоренко. 
Безэмоциональность как бы застывших на какой-то важной мысли лиц выво-
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дит персонажи Сидоренко из сиюминутного переживания времени в вечно 
длящееся бытие на пути познания смысла жизни как духовного совершенство-
вания. В видеоклипе показывают пострижение юноши. Его голова склонена. 
Глаза устремлены вверх. Можно сделать акцент на социальном аспекте, но 
более значительным оказывается духовный.

В проекте «Жернова времени» Сидоренко отказывается от диапазона 
индивидуальных психологических характеристик. Его внимание сосредоточе-
но на превращении лиц персонажей в одухотворённые лики, то есть, «осущест-
вление в лице подобия Божия». По-гречески лик называется идеей. Определяя 
образ Божий духовной основой каждой личности, богословы считают возмож-
ным проявление этой идеальной духовной сущности в лице человека. 
Противоположной лику является личина — пустая внутри в смысле метафизи-
ческой субстанциональности. Лицо человека, по мере его греховности «отщеп-
ляется от личности, ее творческого начала и цепенеет маской овладевшей 
страсти. <…> Напротив, высокое духовное восхождение озаряет лицо свето-
носным ликом, изгоняя всякую тьму, все недовыраженное, недоотчеканенное 
в лице и тогда лицо делается художественным портретом себя самого, идеаль-
ным портретом, проработанным из живого материала высочайшим из искусств, 
«художеством художеств» — духовным подвижничеством» [5].

Смысл композиции «Аутентификация» — выход блуждающих во мраке 
к свету, духовное прозрение. Края уподобленых светящимся дверям прозрач-
ных стёкол сияют синим цветом. Путь к ним ищут тринадцать идентичных 
мужчин. В сравнении со светом даже белый цвет их фигур становится тёмным. 
Если они войдут в свет, то сольются с ним и символически обретут единство 
с высшим началом. Свет — образ божественного проявления. В Евангелии оно 
выражено в словах Христа: «Мир вам. Я свет миру». По Псевдо-Дионисию 
Ареопагиту, Бог как Добро есть «архетипический Свет, стоящий выше любого 
другого света». Он «дает свет всему, что может его принять… и он есть мера 
всех существ и их Принципа вечности, число, порядок и единение». По следу-
ющей учению Псевдо-Дионисия теологии аббата Сугерия божественная эма-
нация от абстракции следует к более плотной форме [6].

Для достижения экспрессии образа необходим лаконизм выражения. 
Свет и темнота осмысляются и используются метафизически. Художник орга-
низовывает пространство выставочного зала, уподобляя его интерьеру храма. 
Темнота уничтожает объёмность фигуры в пространстве. Всё внимание на-
правлено на главное — свет. Для познания «иного света», необходимо погру-
жение во мрак. В большинстве религиозных систем полутемное пространство 
храма помогает перейти из времени профанного в бытийное. Разве алтарная 
апсида христианского храма не являет пещеру? Монахи заключали себя в лоно 
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матери-земли при жизни, чтобы произошло духовное рождение и они увидели 
«тот свет». Иудеи покрывают себя специальными тканями во время молитвы. В 
мусульманстве «основной характеристикой Рая выступает слово и понятие 
«тень», — пишет Ш. М. Шукуров. Тень, как понятие, является наиболее пред-
почтительным местом для общения с Богом. Важнейшая часть мечети — зулла 
связано со словом «тень» [7].

Мастерски владея рисунком, Сидоренко в проекте «Аутентификация» 
жертвует умением изображать в пользу наиболее адекватного выражения сво-
ей идеи. Процесс создания слепка фигуры живого человека фиксируется на ве-
ликолепных постановочных фотографиях, где представлены различные фазы 
совершаемого в полумраке ритуального действа. Фотографии впечатляют яс-
ностью выражения идеи, точностью поз, жестов, освещения. В контексте обще-
го замысла белый слепок приобретает необходимую степень условности.

Помещая белые фигуры в тёмном пространстве, Сидоренко передаёт со-
стояние, родственное изображённому М. Шагалом в картине «Автопортрет 
с музой (Видение)» (1917–1918). Мастер авангарда показал себя на границе 
света и темноты. Он всматривается в небесный мир как бы из ночного мрака. 
Шагал пишет «Видение» голубым цветом. Этим цветом также обозначает план 
духовного пространства К. Петров-Водкин.

Художник включает зрителей в пространство своей композиции. 
Становясь участниками, они вносят движение жизни в статику замерших 
слепков. Без живых людей не осуществимо задуманное ритуальное действо 
— приближение к таинственному свету, обозначенному световыми проёмами. 
Возникает ассоциация с запретным для обычного человека входом в алтарное 
пространство православного храма, где граница иконостаса разделяет мир 
горний и дольний.

В «Аутентификации», как и во многих других произведениях Сидоренко, 
персонажи показаны полуобнажёнными. Отказ от одежд — это уход от соци-
ального, возвращение к изначальному: «И сделал Господь Бог Адаму и жене 
его одежды кожаные и одел его» (Бытие. 3.21). Снятие индивидуальности об-
лика предполагает не только социальное смирение, но и напоминает библейс-
кое: «Нагим пришёл я в этот мир, нагим и уйду». Следуя христианской тради-
ции, Сидоренко драпирует чресла. Тем самым он сосредотачивает внимание 
зрителей на движении души, выраженном в характерной позе тела и много-
значном жесте. «Тело «пахнет». Отсутствие «запаха» в картине — важный 
момент. Нельзя перевозбуждать зрителя некими другими моментами. Для меня 
обнаженное тело является духовной формой», — поясняет художник.

В ритуально склонённых позах персонажей «Аутентификации» можно 
увидеть аналогию с положением тел апостолов, изображённых в мозаиках ки-



• 85 •

О б р е т е н и е  п р о с т р а н с т в а  в  д и а л о г е  с о  в р е м е н е м

евских храмов XI и XII ст. В сюжете «Евхаристия» ученики Христа показаны 
устремлёнными к Центру для принятия Святых даров, для причащения телу 
и крови Христовой и обретения целостности с божественным началом. В отли-
чие от мерного, упорядоченного шествия апостолов, герои композиции 
Сидоренко разнонаправлены, среди них нет лидера. Даже те, которые прибли-
зились к заветной световой двери, напоминают неуверенных слепцов.

Смысл загадочного жеста рук персонажей помогает понять скрытая в по-
лумраке зала фотография. На ней отображена одна из стадий формовки фигу-
ры героя инсталляции, держащего в руках большую сферу. После снятия 
слепка сфера была удалена, но поза — вогнутый торс и движение рук — сохра-
нили ощущение её присутствия уже не в материально проявленном, а энергети-
ческом плане. Бесплотный шар в картине художника начала ХХI ст. генетичес-
ки связан с существующим в мировой культуре устойчивым образом сферы, 
предполагающей вхождение в бесконечность. В то же время, жест многозна-
чен. Он может быть воспринят и как мольба о помощи. Подобное движение 
свойственно человеку, блуждающему в потёмках.

Сидоренко стремится убрать занавес с «окна в глубину». Трагизм эпохи 
порождает путь развития искусства от предметного изображения до постиже-
ния внутренней сути. Проект В. Сидоренко — это искусство рубежа, выражен-
ное в контрастном сопоставлении света и тени, белого и черного. С помощью 
белого цвета Виктор уходит от натурализма слепка фигуры и достигает необ-
ходимой условности для философского восприятия персонажа как человека 
«вообще». Погружённое в темноту пространство освобождается от привязан-
ности к линии горизонта, от привычной архитектоники.

В диалоге Сидоренко с творцами искусства «большого времени» ощутимо 
присутствие древнеегипетских жрецов, совершающих обряд мумификации; 
ваятелей, высекающих статуи (для вечной жизни души, согласно их вере, было 
необходимо тело); римских скульпторов, снимающих с человека маску для его 
соединения с предками и потомками; мастеров Ренессанса, включавших в биб-
лейское и мифологическое время своих современников и внимательно глядя-
щих на нас с настенных росписей; византийских и древнерусских изографов, 
показавших выход за пределы феноменального мира к ноуменальному; масте-
ров барокко, давших пример натурального изображения тела Христа и святых 
в сакральном пространстве католических храмов…

В проектах Сидоренко созданы ситуации, предполагающие активизацию 
ментального плана зрителя. В них нет готовых ответов. Но есть свобода твор-
ческого соучастия с художником, столь страстно стремящимся к обретению 
утраченной целостности, к постижению Истины.
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Мистецтво книги пов’язано з нашим життям. Величезне значення має все-
бічне оформлення видання, створення книги як єдиного цілісного організму, де 
однаково важлива кожна його частина, починаючи з суперобкладинки, палі-
турки, титулу, ілюстрацій, заставок тощо. Такі проблемами і вирішує худож-
ник книги, свідченням чого є творчість одного з провідних графіків, таланови-
того педагога професора Національної академії образотворчого мистецтва 
і архітектури Василя Яковича Чебаника.

Василь Чебаник народився 5 серпня 1933 р. в селі Клішківці Чернівецької 
області. В тридцяті роки ця територія належала Румунії, і тому майбутній ху-
дожник закінчував перші три класи румунської школи, а з четвертого класу — 
вже навчався у радянській. З самого дитинства одним з його захоплень було 
малювання, але через те, що поблизу не було художньої школи, він сам опано-
вував навички рисунка. У його роду були народні майстри — ковалі, теслярі. І 
це пояснює інше захоплення Василя Яковича — любов до народного ремесла 
і декоративного мистецтва, яке згодом відіграло важливу роль у створенні ним 
новітніх авторських ексклюзивних високохудожніх зразків мистецтва книги 
— оригінальних індивідуальних оправ, що вирізняються функціональною до-
сконалістю та мистецькою вишуканістю.

Василь Якович рано розпочав педагогічну діяльність: ще коли був студен-
том-четвертокурсником Київського художнього інституту, він почав вести 
підготовчі курси, а на п’ятому — вже викладає на факультеті. У 1972–1974 рр. 
обіймав посаду декана живописного, графічного та скульптурного факуль-
тетів. У 1993 р. з ініціативи професора В. Чебаника в Українській академії 
мистецтв (нині НАОМА) на кафедрі графічних мистецтв почала діяти майстер-
ня з новим спрямуванням — «Мистецтво книги (дизайн та інтролігація)». 
Талановитий художник і педагог, В. Я. Чебаник тепер передає знання та досвід 
молодим митцям — студентам факультету. Серед випускників є багато його 
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послідовників — майстрів (серед них вже є заслужені і народні художники, 
академіки), що отримали визнання як в Україні, так і поза її межами.

Першим, і при цьому яскравим, здобутком на творчому шляху майстра 
стала дипломна робота — графічне оформлення та ілюстрування драми Лесі 
Українки «Камінний господар», — одного з кращих творів поетеси, що на той 
час ще не дістав достатньо глибокої інтерпретації в нашому образотворчому 
мистецтві. Молодому художникові було цікаво працювати з таким складним за 
змістом і філософським в основі матеріалом.

В. Чебаник, прямуючи за текстом, надав ілюстраціям вигляду мізансцен, 
де лаконічно і влучно розкрито головні фабульні вузли і зміст кожної дії; виніс 
на фронтиспыси кульмінаційні моменти, що дають змогу простежити за роз-
витком сюжету, тяжіння до психологічного розв’язання кожної сцени закладе-
не в основі її композиційного рішення. Це прагнення до лаконізму підказане 
художнику поетесою, яка, працюючи над драмою, хотіла «взяти сюжет в ко-
роткі енергійні риси, дати йому щось «камінного»» [1]. Образ у гравюрі бу-
дується на співвідношеннях мас світлого і темного. Але при цьому В. Чебаник 
уникає прямолінійної площинності і, ліплячи світлом кожну меншу форму, 
не втрачає загальної.

Ілюстративна серія до драми, виконана в техніці гравюри на вініпласті, 
була подана на ВДНГ і нагороджена тут срібною медаллю «За досягнення в на-
родному господарстві». Роботу одразу взяло видавництво «Дніпро» до друку.

У подальшому зацікавлення художника вітчизняною літературою озна-
чилося виходом у світ листівок-портретів «Класики української літератури» 
(1966), ілюструванням п’єс популярного в радянські часи драматурга 
Олександра Корнійчука (1969), оформленням творів О. Гончара (1975). 1976 р. 
у видавництві «Радянський письменник» виходить поема М. Бажана «Нічні 
роздуми старого майстра» (1977 р. нагороджена Дипломом ІІ ступеня на рес-
публіканській виставці-конкурсі на кращу книгу). В. Чебаник глибоко, як 
справжній художник, відчув усю своєрідність поеми-роздуму, зобразивши 
у своїх знакових, символічних ілюстраціях всі події ніби через призму світоба-
чення героя твору, що несуть відбиток його особистого сприйняття.

У середині 1970-х рр. митець вперше звертається до світової класики. Як 
зазначив В. Чебаник, його завжди цікавили, хвилювали своєю романтичністю 
твори В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» та Е. Л. Войнич «Овід». Ху дож-
нику, захопленому з молодих років цими творами, цікаво було втілити свої 
враження й уявлення на папері.

За словами художника, графічна серія до роману В. Гюго була задумана 
і виконана в техніці тонального офорту і призначалася для офсетного друку. 
Але на той час це був рідкісний, дорогий вид друку, його виконання з технічних 
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причин було неможливим, отже художнику довелося доводити офорт до штри-
хового рисунка.

Попередня творча практика В. Чебаника, який уже успішно ілюстрував 
українську і радянську класику, стала фундаментом для подальшої роботи над 
великими і складними темами, які вимагали від ілюстратора значного худож-
нього і життєвого досвіду. Митець, вивчаючи твір, стежить за розкриттям сю-
жету і фабули, за кульмінаційними моментами, за розвитком характерів і об-
разів героїв, перекладаючи мовою графіки весь складний ідейно-естетичний 
зміст твору.

Як і в багатьох інших своїх роботах, В. Чебаник створив для роману оригі-
нальні композиції написів, у яких шрифт, окрім інформаційної функції, вико-
нує і образно-естетичну. За словами художника, для шрифтового оформлення 
він ретельно вивчав різні готичні гарнітури, і в даному випадку використовує 
адаптований ранній готичний (із заокругленими елементами — близький до ро-
манського) шрифт (перероблений на український кшталт), що гармонує з ілюс-
траціями роману.

Психологічна глибина властива ілюстраціям художника до роману Етель 
Ліліан Войнич «Овід». Майстер вміє вчитатися в текст і розкрити внутрішнє 
життя кожного персонажа, знайти ті пластично-виразні засоби, ті графічні 
прийоми, які будуть збігатися із зображувальною системою автора і сильніше 
за все виражати дух, характер, образний лад його твору. Так, образ Овода 
в романі несе глибокий філософський зміст, письменниця неодноразово порів-
нювала його з образом Христа, підкреслюючи жертовний характер кожного. 
На цьому зіставленні і побудовано ідейне підґрунтя роману; художник вірно 
зрозумів ідею автора, перенісши її в ілюстративний цикл. Майже в кожному 
аркуші ми бачимо елементи розп’яття, воно ніби супроводжує Овода, пере-
двіщає його подальшу долю.

В кожному аркуші серії не тільки передано зміст твору, змальовано конк-
ретні події, або емоційно-психологічні портрети героїв роману, але вони спов-
нені і філософським підтекстом. Для усіх ілюстрацій художника характерним 
є глибоке проникнення у внутрішню сутність літературних персонажів. Ще 
одна особливість ілюстрацій: в одному аркуші художник зображує кілька різ-
ночасових подій, які доповнюють або пояснюють одна одну, гармонійно поєд-
наних композиційно, і об’єднаних однією думкою або темою, в яких перепліта-
ються реальність та ірреальність.

Майстер вміє вчитатися в текст і розкрити внутрішнє життя кожного пер-
сонажа, знайти ті пластично-виражальні засоби, ті графічні прийоми, які бу-
дуть збігатися з зображувальною системою автора і виражати дух, характер, 
образний лад його твору.
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Уся серія виконана в техніці цинкографії, де світлий відбиток наноситься 
на темне тло. В. Чебаник передає форму предметів штрихом, досягаючи вираз-
ності силуету. Вся композиція і ритм аркушів вирішені розподілом світлого 
силуету на загальному темному тлі. Художник, ілюструючи літературні твори, 
знаходить таку зображувальну мову і такий просторовий стрій ілюстрацій, 
який відповідає стилю письменника, використовує різні графічні техніки, які 
б найкраще імпонували особливостям манери автора твору.

На початку 1980-х рр. відзначався 1500-літній ювілей Києва. 1982 р. вихо-
дить збірка «Вічно молодий. 1500-літній Київ в радянській поезії». У графічних 
аркушах до збірки художник з любов’ю змальовує тепер вже рідне йому місто 
в контексті сивої давнини і подій радянського періоду.

Визначним явищем в історії української книги стала серія вишукано 
оформлених поетичних збірок подовженого формату в тканинних оправах, що 
вийшли у видавництві «Радянський письменник». Серед них «Голосіївська 
осінь» Максима Рильського (1985), «Так ніхто не кохав» Володимира Сосюри 
(1987), «Чари ночі» О. Олеся (1989), «Десь на дні мого серця» Павла Тичини 
(1991).

Ілюстрації до цих збірок мають багато спільного. Художник відмовився 
від техніки офорту, усі аркуші виконано в техніці тонового рисунка графітним 
олівцем. І це зрозуміло. Різкі контрасти чорного і білого, що є притаманним 
офорту, були б у дисонансі з мрійливими, ліричними, а то й сумними рядками 
поезій. Художник знайшов індивідуальний підхід до кожного автора-письмен-
ника, його робота не контрастує з текстом, а гармонійно його доповнює.

В ілюстраціях відчувається вправна, досвідчена рука майстра. В. Чебаник 
малює з невимушеною безпосередністю. Іноді художник використовує «цита-
ти» з народних творів і робіт українських і європейських майстрів.

Привертає увагу незвичний оригінальний дизайн збірки «Голосіївська 
осінь» М. Рильського. Згодом видання нагородили Дипломом 1 ступеня на рес-
публіканській художній виставці «Художник і книга». Оригінали ілюстрацій 
були закуплені Державним музеєм літератури УРСР і Державним музеєм книги 
і книгодрукування УРСР. Перед художником постало завдання в межах одного 
видання поєднати факсимільне відтворення авторського рукопису тексту по-
езії, україномовного і російськомовного друкованих варіантів тексту та ілюст-
рацію. Майстер знайшов цікаве рішення. Обкладинка жовтого кольору, скла-
дається з трьох частин. До середньої кріпиться книжковий блок, на який 
накладаються дві бокові частини обкладинки, ліва має тиснений золотом напис 
українською — «Голосіївська осінь»; такий само, але російською є напис 
на правій частині. Якщо дивитись на розворот, де аркуші ще зігнуто, бачимо 
з лівої сторони факсимільно відтворений авторський рукопис, з правої — 



• 91 •

Т в о р ч и й  ш л я х  В а с и л я  Ч е б а н и к а

російський варіант тексту. При розгортанні аркуша в центрі з’являється ілюст-
рація, у правій частині — український варіант тексту.

В. Чебаник — багатогранна творча особистість. І не тільки книжковій гра-
фіці віддає він весь свій час. Не менш цікавими гранями творчості майстра є 
мистецтво інтролігаторства — своєрідне мистецтво художнього шкіряного 
палітурництва, відомого в Україні багато сторіч. В Європі, і у нашій країні зок-
рема, в продовж віків і до ХІХ ст. палітурні роботи виконувалися вручну і кож-
на книжкова палітурка була унікальним витвором. Мистецтво інтролігаторства 
було остаточно занедбано на початку ХХ ст.

До Василя Яковича інтролігаторство у Національній академії образотвор-
чого мистецтва і архітектури не вивчалося і практично не застосовувалося. 
Виняток можуть становити, хіба що, окремі спроби українських реставраторів 
поновити старовинні фоліанти. Але подібні спроби носили епізодичний харак-
тер, і до того ж, були не завжди вдалі.

Може здатися, що на сьогодні, в часи брошурок у кольорових м’яких об-
кладинках, розкішні книжки у дорогих окладах — це не актуально. Але ж 
розкішна книга має слугувати взірцем і стимулом для сучасної книги. За П. Ре-
нером, вона «з однієї сторони, зразок найвищого досягнення, що спонукує 
до змагання, з іншої — своєрідна реклама продукції; добрий смак швидше і лег-
ше розповсюджується згори донизу, ніж у зворотному напрямку» [2]. Як доказ 
цього — книга київського видавництва «Емма» «Україна — козацька держава» 
(упорядник Недяк В. В., видана 2004 р.), що була удостоєна Державної премії 
імені Т. Г. Шевченка. Хоча шкіряні з тисненням оправи для частини тиражу 
виконані не В. Чебаником, саме його роботи (кілька примірників книг різного 
змісту в оформленні художника зберігалися у видавництві) наштовхнули 
на думку видавців створити саме такий дизайн.

Можна провести паралель зі світом моди, порівнюючи обкладинки 
звичайних фабричних книжок із пересічним «готовим платтям», тоді як художні 
оправи — з розкішними шатами, що є справжніми витворами мистецтва [3].

Використовуючи художні та технічні здобутки майстрів минулих століть, 
збагачуючи їх своїми знахідками, художник створює власний стиль. Майже 
неможливо перерахувати всі твори художника з огляду на їх велику кількість 
і «розпорошеність» по світу. Та і сам майстер не веде записів, у яких були б по-
вні відомості про оформлені ним книги.

На сьогодні В. Чебаником створено кілька сотень шкіряних палітурок 
до різноманітних книг, альбомів, дипломів; футлярів, скриньок у яких зберіга-
ються цінні речі. Майстер ніколи не підраховував, скільки його творів розійшло-
ся Україною і світом. Офіційні особи, наприклад, Президент України, замовля-
ли художнику речі, що були презентовані представникам інших держав. Це 
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створює деякі труднощі у дослідженні доробку В. Чебаника, оскільки багато 
його визначних творів немає можливості побачити в оригіналі. Художник і ра-
ніше, працюючи над створенням книги, значну увагу приділяв і дизайну оправи, 
зокрема, матеріалу, з якого вона виготовлена. За словами В. Я. Чебаника, інтро-
лігаторство — його давня мрія, яку він зміг здійснити тільки після 1991 р.

Остаточним поштовхом до початку практичної роботи над створенням 
ручної індивідуальної оправи було замовлення оформити «Хвальну книгу» 
Університету «Києво-Могилянська академія». В цій книзі були вписані імена 
приватних осіб і назви організацій, що були причетні до розвитку, піднесення 
академії. Художник зрозумів, що цей унікальний мистецький витвір не може 
бути виготовлений засобом звичайної поліграфії з використанням розповсю-
джених палітурних матеріалів. Василь Якович стажується у реставраційній 
майстерні для того, щоб краще вивчити практичний досвід майстрів оправи, 
познайомитися з оздобленням старовинних шкіряних оправ.

Інтролігатори минулих часів найчастіше працювали з книгами сакрально-
го призначення (біблії, псалтирі, молитовники). В. Чебаник також створив ве-
лику кількість обкладинок для таких видань. Як приклад — палітурка Часослова, 
що оздоблена способом блінтового тиснення, композиція якої має доволі по-
ширену структуру: поєднання двох рамок різної ширини і середника. Так, 
на верхній і нижній кришках по краю обкладинки пущена більш широка кайма, 
яка нагадує мереживо. Ближче до центру тиснута лінія-жолобок. Зображення 
хрестів, фігур євангелістів, святих переважало в оздобленні християнських 
релігійних книг різних країн протягом віків. В. Чебаник, наслідуючи традиції 
своїх попередників, середниками двох кришок обрав зображення хрестів. 
Більш просте, геометричне зображення на нижній кришці, виконане квадрат-
ним штампом двох видів. Цими штампами виконано оздоби на корінці. 
Восьмипроменевий розквітлий хрест верхньої кришки займає майже усе вільне 
поле оправи. Художник досягає повторенням і комбінуванням лише кількох 
елементів вигляду складної ажурної структури.

Створена майстром обкладинка для Псалтирі (2005) також має пишне, ви-
шукане оздоблення. По периметру верхньої і нижньої кришок майстер пустив 
широку рамку, виконану за допомогою послідовно тиснутих відбитків візерун-
чатого басма. Середня частина верхньої кришки виступає на кілька міліметрів 
порівняно з частиною, на якій розмішено рамку. Цього художник домігся, під-
клавши спочатку (до обтягування шкірою) під середню частину картону з ви-
різаною по центру фігурою хреста. В центрі на темно-вишневому тлі шкіри 
розміщено латунну позолочену оздобу — плакету складного обрису, на орна-
ментованому тлі — православний хрест. Нижче виконаний золототисненням 
напис — староруською мовою назва книги. На нижній кришці — блінтовотис-
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нута прикраса, що повторює візерунком металеву накладку. Для попередження 
пошкодження оздоблення по кутах верхньої і нижньої кришок художник ро-
бить металеві жуковини.

На відміну від щедро оздобленого попереднього видання, інший приклад 
— невелика за форматом скромно оздоблена Біблія. На верхній кришці майс-
тер розміщує невелику латунну накладку-медальйон з вигравіруваним по всій 
площині вишуканим орнаментом, що нагадує витончену чотирьохпелюсткову 
квітку. Художник розмістив прикрасу не по центру кришки, а трохи змістив її 
до верхнього краю. По радіусу оздоби — тиснута кругла рамка, від якої відхо-
дять чотири промені, що гармонійно продовжують пелюстки квітки, утворюю-
чи хрест. По периметру кришки, ближче до краю — проста рамка. Мінімалістичне 
оздоблення надає цьому екземпляру сучасного вигляду.

Отже, оформлюючи книги, близькі за тематикою (наприклад, релігійні 
книги), і наслідуючи інтролігаторів минулих часів, В. Чебаник, використовуючи 
такий спільний елемент, як хрест, знаходить багатоманітні композиційні моти-
ви, композиційні схеми, створює цікаві форми палітурок.

Протягом століть, аж до 1917 року, шкіряні обкладинки книжок прикра-
шали суперекслібриси з гербами власників, але частіше у вигляді монограм 
з початкових літер імен і прізвищ книголюбів. Так, у Василя Чебаника ми зуст-
річаємо середник у вигляді монограми в обкладинці подарункового записника-
щоденника. Це поєднані в одну композицію прописні літери «І» та «Д» (перші 
літери ім’я та прізвища особи, якій призначався подарунок). Рельєфна моно-
грама (виконана тисненням зі зворотної сторони шкіри) виділяється на гла-
денькому тлі. Наріжники — мереживо рослинних мотивів у верхній і нижній 
частині обкладинки — попарно об’єднуються в одну композицію. Завершують 
оздоблення прості тиснені рамки, що йдуть по периметру верхньої кришки 
обкладинки.

Митцем створено багато варіантів оформлення Конституції України. 
Перша Конституція була виконана В. Чебаником на замовлення Президента 
України ще на початку 1990-х рр. Художнику надали для роботи звичайну не-
велику за обсягом брошуру з проханням «облагородити» її зовнішній вигляд, 
оскільки вона призначалася для роботи і повинна була прикрашати робочий 
стіл першої особи держави.

Художник використав для основи кришок дерев’яні дошки збільшеного 
формату з заокругленими кутами (приблизно 30  40 см), що повинно було 
надати в подальшому «соліднішого» вигляду книзі. По периметру верхньої 
і нижньої кришок художник пустив прості тиснуті рамки. У верхній частині 
корінця розмістив латунну накладку у вигляді тризуба. Верхню кришку майс-
тер щедро прикрасив тисненням. У центрі прямокутної оздоби, що складалася 
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з плетива віття, розміщено золочену накладку з малим гербом — тризубом. 
Нижче — назва книги і декоративна, абстрактного вигляду оздоба. Така ком-
позиційна схема — герб, назва і оздоба, — зустрічається і в інших оформлюва-
них майстром примірниках конституції. Представлений примірник має вишу-
каний, урочистий вигляд (зберігається в секретаріаті Президента).

Найвідомішою з книг, палітурку для яких створив В. Я. Чебаник, є 
Конституція України, на якій присягали наші Президенти. Нині вона збері-
гається у Верховній Раді. Вишукане, гармонійне оформлення Конституції від-
повідає своєму призначенню — церемоніальної книги, що використовується 
для урочистих подій.

Крім книжкових оправ, Василь Чебаник займається створенням шкіряних 
футлярів, скриньок для зберігання цінних книг, ексклюзивних речей. Прикла-
дом є скринька для нумізматичної колекції, що замовив Президент України як 
подарунок представнику іншої держави — в ній зберігаються золоті монети 
і копія гривні. Цікава знахідка майстра — шкіряні застібки, комбіновані з мо-
нетами (справжні монети припаяні до металевих елементів застібки). Скринька 
не має багато оздоб. На кришці розміщені у вузенькій рамці з закругленою 
нижньою частиною золототиснені невелике коло з тризубом, нижче, між за-
стібками, — орнаментальна смуга, що за композицією нагадує заставки ста-
родруків, наприклад, заставки львівського «Апостола» 1574 р. В середині, між 
заглибленнями для монет, — невеликі оздоби. Внутрішню сторону кришки 
вкриває сітка діагональних ліній. Ніщо не відвертає увагу глядача від основного 
— монет, цього художник домагається обережним використанням небагатьох 
декоративних елементів в оздобленні.

У 2000 р. В. Чебаником створено скриньку, що була подарована Біллу 
Клінтону. Скринька призначалася для зберігання символічного подарунка-су-
веніра з зображенням кораблів, присвяченого ювілейним роковинам відкриття 
Америки. Верхню кришку шкатулки декорувала лише латунна накладка з зоб-
раженням тризуба і тиснута проста рамка. Бокові стінки оздоблювалися гео-
метричним орнаментом — плетінкою, хоча загалом мотив плетінки В. Чебаник 
використовує рідко. Також на цих стінках автор розмістив накладки у вигляді 
символу «рози вітрів». Таким чином, майстер виявляє основну тему цього по-
дарунка — тему моря, кораблів, великих географічних відкриттів (такий знак 
завжди прикрашав старовинні географічні карти). Урочисто виглядає передня 
стінка скриньки, рясно вкрита рослинним орнаментом. Це візерунки широко-
листяних трав з гострим зубчастим контуром і вигнутими закінченнями. 
Художник вільно розміщує на площині плетиво віття. Щодо середньої стебли-
ни, ліва і права частина не симетричні. Ритм досить напружений, трохи не-
спокійний. Загалом скринька справляє враження вишуканої прикраси.
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Для подарунка Гельмуту Колю В. Чебаником було оформлено скриньку 
для зберігання мозаїки із зображенням Еразма Ротердамського. Художник 
задумав надати їй у закритому вигляді подобу книги, в якої три бокові стінки 
червоного кольору нагадують книжковий обріз з орнаментальним тисненням, 
як у стародруків, а задня стінка виконана на зразок корінця; дві плетені застіб-
ки і яскравий каптал також допомагають створити враження, що перед гляда-
чем книга. На нижній і верхній кришці гірчичного кольору тиснення відсутнє, є 
лише латунна накладка з вигравіруваним фрагментом натюрморту. В середині 
шкатулка покрита червоною шкірою з тисненням. Зараз ця скринька збері-
гається в Німеччині.

Художника можна по праву назвати засновником київської школи сучас-
ного інтролігаторства, людиною, що відродила цей цікавий вид мистецтва.

Але він не зупиняється на досягнутому, знаходячи інші сфери, в яких хоче 
випробувати своє уміння. І тому його інтереси не завершуються графікою 
та інтролігаторством. Праця в галузі шрифту — яскраве свідчення його високої 
професійної майстерності, він невтомно працює над формуванням сучасної 
української шрифтової культури, над створенням самобутніх поліграфічних 
гарнітур. Останні роки творчості майстра були спрямовані на розробку укра-
їнської абетки, де авторові вдалося створити ексклюзивні високохудожні зраз-
ки сучасних шрифтів на основі відродження мистецьких традицій українських 
рукописних книжок. Виставкові зразки абетки художника демонструвалися 
на представницьких виставках в галереї «Лавра», Національному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка та Національному університеті «Києво-Могилянська акаде-
мія» і отримали схвальні відгуки вчених і митців.

1. Леся Українка. Твори: В 4-х т. — К., 1982. — Т. 4.: Оповідання; Статті; Листи / Упо-

рядник Н. Вишенська.

2. Ренер П. Современная книга: Книгопечатание как искусство. — М., 1987.

3. Симонов Л. Н. Переплетное мастерство и искусство украшения переплета. — 

СПб, 1897.



Володимир Михайлович Іванов-Ахметов — відомий український графік, 
заслужений художник України, доцент Київського політехнічного Інституту, 
член Національної спілки художників України. Він є одним з небагатьох 
художників-графіків, який має багатий практичний досвід естампного друку. 
Специфіка технічних та технологічних засобів роблять особистість цього ху-
дожника цікавою на тлі сучасної графіки.

Володимир Михайлович Іванов-Ахметов народився 2 жовтня 1953 р. у міс-
ті Ішимбай на Уралі. Коли йому було вісім місяців, він потрапив до дитячого 
будинку м. Кумерата в Башкирії. Як каже він сам, пам’ятає навіть обличчя ві-
зничого, який доставив його туди. Так почалося життя дуже талановитого ху-
дожника, якого знають тепер не тільки в Україні, а і далеко за її межами.

Спочатку був дитячий будинок, з його жорсткими правилами, де само-
тність змішується з непоборним бажанням вижити, де дитина росте, не відчу-
ваючи батьківської ніжності та підтримки. Деяких це зміцнює, але багатьох 
зламує і пригнічує. Не зважаючи на це, Володимиру вдалося не просто залиши-
тися доброю людиною, але й зберегти та розвинути свій дивовижний талант 
художника.

Після дитячого будинку Володимира влаштовують у місцеву дитячу му-
зичну школу, звідки він дуже швидко втікає, пояснюючи це тим, що на той мо-
мент, після важких років дитячого будинку, більш за все хотілося тиші та спо-
кою. Тоді його влаштовують в Уфимську середню художню школу-інтернат, де 
він навчався чотири роки. Після закінчення художньої школи його призивають 
до армії, в учбову військову школу під Оренбургом на Уралі, звідки відправля-
ють служити під Чернігів.

Так Володимир потрапляє до України.
Згодом він їде поступати до художньо-педагогічного інституту у місті 

Горькому, але не поступає. Щоб якось заробити на життя, юнак іде працювати 

Катерина ЗІНЧЕНКО

ВОЛОДИМИР АХМЕТОВ ІЩЕ НЕ СКАЗАВ
СВОГО НАЙГОЛОВНІШОГО
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на будівництво різноробом. Треба сказати, що за все своє життя Володимир 
Михайлович ніколи не лякався важкої праці і навіть відпрацював рік на будів-
ництві, щоб мати можливість подорожувати.

У 1975 р. Володимир Іванов-Ахметов поступає до Київського державного 
художнього інституту (нині НАОМА), на факультет книжкової графіки. Про 
студентські роки художник згадує з теплом та любов’ю. У Володимира завжди 
було багато товаришів та приятелів, і понині його оточують приємні та близькі 
йому люди та з повагою говорять про нього. У 1981 р. він закінчує інститут, 
майстерню графіки під керівництвом професора В. Я. Чебаника.

До 1983 р. В. Іванов-Ахметов працює у газеті «Молода Гвардія» худож-
ником. Після інституту працює у творчих майстернях Академії мистецтв СРСР 
аж шість років, працює багато, напружено, 
не жаліючи сил та власного здоров’я, повністю від-
даючись мистецтву, і дуже рано трапляється рапто-
вий інсульт, після якого Володимир Михайлович 
довгий час не міг одужати, але згодом повертається 
до улюбленої та життєво необхідної справи — 
мистецтва. Та не лише плідно працює, але й ство-
рює найкращі свої твори, про які ми поговоримо 
пізніше.

Володимир Михайлович не тільки дуже тала-
новитий та плідний майстер, він ще й чудовий педа-
гог. З 1999 р. він викладає у Національному техніч-
ному університеті «Київський політехнічний 
інститут» і на сьогодні є доцентом кафедри графіки 
КПІ. Численні студенти Володимира Михайловича 
дуже люблять свого педагога та поважають його.

В. М. Іванов-Ахметов є автором навчального посібника для студентів ви-
щих навчальних закладів «Навчальний рисунок» [1], який вийшов у цьому 
році та вже допомагає багатьом учням краще засвоювати матеріал з цього 
предмета.

Володимир — дуже добра та щира людина, йому притаманні такі якості, 
як шляхетність та скромність, його характерна особливість — це вроджене 
бажання допомагати, піклуватись про когось. От і сьогодні, як не зайдеш 
до майстерні, ніколи не застанеш її порожньою: завжди повно студентів або 
учнів, з якими Володимир Михайлович встигає ще й заняття індивідуальні про-
водити. Завжди він оточує себе вірною та талановитою молоддю.

Так, Володимир Михайлович вже виховував дуже перспективних молодих 
сучасних митців, таких як, наприклад, Михайло Завальний, Ігор Канівець, 

Художник

Володимир Іванов-Ахметов
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Олександр Словінський, які, не дивлячись на свій вік, вже досягли творчого 
успіху.

Іванов-Ахметов — один з найяскравіших графіків сьогодення. Він постій-
но бере участь в періодичних виставках та культурних заходах [2]. Вже навіть 
з’явилася ідея створити персональний музей Володимира Михайловича 
Іванова-Ахметова у місті Загреб (Хорватія).

Ім’я Іванова-Ахметова постійно згадується у різноманітних статтях, від-
гуках. Про його мистецтво завжди говорять з належною повагою та захоплен-
ням:

«Графіка його парадоксальна до абсурдності, але сповнена енергії і від-
вертих веселощів, зовсім не схожих на поблажливий усміх більшості пост-
модерністів» [3].

«Кожен міліметр поверхні його творів є по-справжньому красивим своєю 
довершеністю» [4].

«Его любят как добрейшего и милейшего человека, собеседника, друга. 
А уважают как непревзойдённого графика… — «Мне всё равно как творить: 
в графике, в живописи или в скульптуре, главное — рисовать», — говорит не-
исправимый оптимист и безнадёжно талантливый художник» [5].

«Безумовно, що художник досяг рівня творчої зрілості, участь в числен-
них виставках різноманітних рангів зайве тому підтвердження. Силу його 
мистецтва створює глибоко індивідуальний, особистий погляд на навколишнє 
життя. Зацікавленість у художньому пізнанні світу, складні різнопланові кути 
його світосприйняття породжують відчуття багатогранності і невичерпності 
його пошуків» [6].

Іванов-Ахметов — майстер, який цінує традицію у мистецтві. Він помітно 
відрізняється від багатьох сучасних художників, від основної маси митців, які 
відмовляються від складних технік на користь прискорення творчого процесу 
та збільшення кількості творів. Для Іванова-Ахметова важливою є не кількість, 
а якість його мистецтва.

Для Володимира «складність створення» є «найсмачнішою» частиною 
у його улюбленій справі. Для цього художника характерні старанність та не-
здоланне бажання працювати.

Іванов-Ахметов — це один з небагатьох сучасних митців, який свідомо 
обрав найважчий шлях у цьому виді мистецтва. Частіш за все Іванов-Ахметов 
працює у техніці літографії та офорту, які самі по собі є дуже складними. Такі 
уподобання перш за все свідчать про характер цієї надзвичайної людини, для 
якої важливим безпосередньо творчий процес, яка більш за все цінує саме сак-
ральний момент «створення». Навіть сам художник говорить, що обрав графі-
ку, бо вона «цікавіша та складніша за надто простий живопис» [7].

К а т е р и н а  З і н ч е н к о
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Володимиру Іванову-Ахметову більш до вподоби станкова графіка. Тут є 
де уяві розгулятися, та проявитись мистецькій волі.

Для станкової графіки характерна, насамперед, широта тематики та різ-
номанітність образотворчих засобів. На відміну від книжкової графіки, у стан-
ковій графіці митець має змогу більш вільно проявити себе, незалежно від чиє-
їсь думки. Художник відмовиться від книжної графіки через постійні вказівки 
редакторів, через неможливість повною мірою розкрити свій талант, висловити 
власну думку. Майстру, який більш за все цінує свободу та самостійність у мис-
тецтві, заважатимуть догми та правила, що стискають та дратують.

Володимир Михайлович працює тільки в естампі.
Дуже цікавим є безпосередній міцний, майже містичний зв’язок творчого 

та життєвого шляху художника. Кожен період його насиченого життя оформ-

В. Іванов-Ахметов. Сутінки. Частина триптиха «Сад по Сошенка, 33».

М’який лак, офорт, акватинта. 1985
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люється у цікаву серію творів та має безпосереднє відображення у певній низці 
робіт.

Роботи Володимира Іванова-Ахметова асоціативні, в них кожен предмет 
має окреме значення, його мистецтво символічне, унікальне, його образи 
не прямі, вони «іншомовні». Творчість Іванова-Ахметова — це безпосередній 
відгук подій навколишнього світу, а джерелом його натхнення є саме життя, 
у мистецтві художник відтворює власну філософію світу.

Характерно, що з кожним твором Володимира Михайловича пов’язана 
своя справжня неповторна історія з життя.

Твори Іванова-Ахметова — це своєрідні живі історії, емоції художника, 
тож вони наповнені особливим змістом, сповнені неймовірної сили та щирос-
ті.

В. Іванов-Ахметов. Мокрий день. Частина триптиха «Сад по Сошенка, 33».

М’який лак, офорт, акватинта. 1985
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За допомогою мистецтва майстер ділиться із глядачем своїми таємницями, 
розповідає про власні страхи або ж інтереси, про щось улюблене, близьке, до-
роге та рідне. Навіть назви його творів відіграють велику роль.

Головноюметою художника є зберегти найкращі й найтепліші спогади, які 
він зібрав по крихтах та «вклав» у своєрідний «фотоальбом». Такі, наприклад, 
його літографії «Картковий дім», «Потрійний портрет у ванній кімнаті» та ін.

Роботи Іванова-Ахметова виразні та динамічні, експресивні, інколи фан-
тастичні, а деякі навіть містичні. Вони володіють потужним внутрішнім нервом, 
заряджають глядача непоясненною енергією.

В них кожна деталь має своє вирішальне значення. Саме з деталей та сим-
волів художник складає цікаву мозаїку своїх творів, саме в них ховає найваж-
ливіше й найцікавіше. У своїх творах майстер підриває логіку звичайного мис-

В. Іванов-Ахметов. Ляльки Ігоря. Частина триптиха «Сад по Сошенка, 33».

М’який лак, офорт, акватинта. 1985р.
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лення, наповнює їх, на переший погляд, абсолютно різнорідними та сторонніми 
елементами та позначками: різними написами, випадковими фотознімками, зо-
браженням дорожніх знаків тощо, але саме ці знаки і є ключ до розв’язки цих 
вигадливих ребусів. Усі ці обличчя, каштани, будинки, карти та навіть номери 
телефонів є справжніми персонажами з життя самого автора. Його роботи — 
це своєрідне «кодування» життя.

Однією з ранніх та цікавих графічних серій є триптих «Сад по Сошенко, 
33», що складається з трьох листів: «Ляльки Ігоря» (офорт, м’який лак, аква-
тинта, 1986 р.), «Мокрий день» (офорт, м’який лак, акватинта, 1986 р.), 
«Сутінки» (офорт, м’який лак, акватинта, 1986 р.).

Це звітна робота, що була виконана, коли Володимир Михайлович працю-
вав у творчих академічних майстернях Академії мистецтв СРСР в Україні під 
керівництвом Михайла Гордійовича Дерегуса.

Майстерні ті знаходяться по вулиці Сошенко, 33 — звідси і назва твору.
На центральному аркуші «Сутінки» художник зображує сад, будинок, 

в якому він працював зі своїми друзями, і навіть вікно, що єдине світиться 
у темряві, ніби нагадуючи про щасливі гарні давні часи студентських років ху-
дожника. Як символ теплих та приємних спогадів.

Все зображення сповнено відчуттям містичного вечора, виникає вражен-
ня, що час зупинився, як він зупиняється у кожному творі митця.

Мистецтвознавець І. Волощук писав: «Іванов-Ахметов зберігає інтерес 
до фіксації складних просторових взаємин. Безперервність образних побудов, 
специфічна внутрішня раціональність сюжетів, що, трансформуючись, пере-
ходить з одного аркуша на інший, відтворюють незбагненний емоційно психо-
логічний настрій художника» [8].

У лівій частині триптиха, яка має назву «Мокрий день», художник зобра-
жує вікно, яке виходить у той самий сад, на підвіконні — велику скляну супни-
цю, в ній і поряд з нею — цікаві екзотичні мушлі рапанів та дивних маленьких 
равликів, що повзають та збираються у мокрий день, мабуть, погрітися на сон-
ці після дощу. Ці равлики є символічною інтерпретацією життя багатьох різних 
людей під єдиним дахом, яких об’єднує мистецтво, як цих равликів об’єднує 
сонце.

В правій частині триптиха, «Ляльки Ігоря», знайшли місце образи справ-
жніх ляльок, які робив колись друг Володимира Михайловича художник Ігор 
Губський, заради сміху створюючи незвичайні шаржі на своїх друзів. В кожному 
персонажі можна впізнати конкретну людину з кола однокурсників художника.

Таким чином, використовуючи незвичайні символічні образи, художник 
створив дуже виразну композицію, в якій доніс до глядача частинку свого ми-
нулого, те, що йому близьке та дороге.
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Щоб досягти в роботі максимальної виразності, художник використовує 
мішану техніку: акватинту, що дозволяє створювати тональні площини різно-
манітної форми, сили та фактури, м’який лак, який характерний зернистою 
фактурою штриха і нагадує малюнок, зроблений вугіллям або м’яким олівцем, 
та офорт, що відрізняється особливою напругою, глибиною, живописністю 
та широким тональним діапазоном зображення. Усі ці техніки особливі, 
та кожна по-своєму доповнює роботу і надає їй максимальної виразності та не-
повторності. З цього приводу мистецтвознавець Ігор Волощук писав: «Як про-
фесіонал Іванов-Ахметов завжди отримує дивовижні формальні ефекти в ро-
боті із тим чи іншим графічним матеріалом. В естампах Іванова-Ахметова 
приваблює перш за все гострота сприйняття, сувора довершеність композиції, 
що доповнюється насиченою технічною розробкою. В кожній частині аркуша 
відчувається сила безпосереднього впливу на матеріал. Це митець, для якого 
важкі асоціативні зв’язки, символічні інакомовлення є органічними та природ-
ними» [9].

Однією з найцікавіших та найбільших серій В. Іванова-Ахметова, що від-
носяться до цього періоду, є серія кольорових літографій «Сатанинський ка-
лендар».

Сама назва свідчить про те, що в цих роботах зібрані спогади про різні не-
легкі часи, іноді містичні події, та свідчить про те, що ці роботи є відображен-
ням чогось потаємно особистого…

Треба відмітити, що дуже багато уваги художник приділяє саме назві тво-
ру. Він каже: «Назва для мене — це п’ятдесят відсотків роботи» [10].

Жодна з назв його робіт не є випадковістю, усі вони дуже добре продума-
ні та влучні і беруть безпосередню участь у розкритті ідеї твору.

Серія «Сатанинський календар» складається з тринадцяти окремих тво-
рів: «Свято півникових боїв», «Чуже небо», «Самотній політ крила старого 
янгола», «День самотності, або загубився собака», «Злоквенція», «Ніч зради», 
«Весняний рекет на Подолі», «Потрійний портрет у ванній кімнаті», «Червона 
тінь в забороненому ландшафті», «М’ясо по-ковбойськи», «Шантаж», «Гео-
пато генна зона», «Міська плащаниця».

Кожна робота сповнена дуже виразним емоційним настроєм, бо кожна 
з них — це відображення частини життя самого майстра, його почуттів та пере-
живань.

Наприклад, у літографії «День самотності, або загубився собака» худож-
ник розповідає про свої переживання, коли в нього пропав улюблений собака, 
пудель, якого Володимиру Михайловичу подарував друг — художник Бахтов. 
Страждання, самотність та печаль, яку відчуває людина, коли втрачає улюбле-
ну та дорогу йому істоту — все це художник зумів передати. Зобразив він тут 
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і себе, і портрет улюбленця, і навіть свій справжній номер телефону, ніби ба-
жаючи розповісти усім про своє горе. І сталася дуже дивна історія. Несподівано 
на цей номер зателефонувала людина з далекої Франції. Абсолютно незна-
йомій людині вдалося зрозуміти те, що хотів висловити художник, відчути той 
біль і страждання, які відчував автор твору, та поспівчувати йому. Він зустрів-
ся з Володимиром Михайловичем і подарував йому нового собаку. Цей незви-
чайний випадок свідчить про те, що мистецтво Іванова-Ахметова здатне про-
буджувати у глядача певні емоції: чи співчуття, чи радості, чи гніву, а це 
означає, що воно «живе». Роботи Володимира Михайловича зрозумілі і вод-
ночас складні, та кожен з нас в них здатний знайти свій сенс та щось близьке 
для себе.

Не менш драматичним та психологічно змістовним є твір «Ніч зради». Тут 
головною ідеєю художника було показати саму суть зради, її обличчя, переда-
ти відчуття спустошення та обурення зрадою, відчуття всепоглинаючого болю, 
що знищує.

На першому плані майстер розташував постать собаки задравши голову 
та широко відкривши пащу пес гірко виє. Все його виснажене тіло, що спира-
ється на тоненькі слабкі лапи — напружене. В образі міфічної романської 
вовчиці митець сконцентрував усю підступність та безжалісність зради.

Трагічності задуму твору відповідає й технічне вирішення роботи.
Різноманітний ритм рисунка підсилює експресію і емоційну заданість тво-

ру. Драматична напруга малюнка залежить від лінійної композиції світлових 
плям, силуетів. Важливу роль у творах художника відіграють саме ці елементи. 
В динаміці ліній знаходить відображення боротьба авторських задумів і почут-
тів, матеріалізується простір, в якому існують персонажі. Художнику вдається 
матеріалізувати навіть звуки: ефект «прошкрябування» написів, виття та сто-
гін собаки. Тіло символічного собаки майстер зображує дещо умовно, але 
упізнається справжня мускулатура, що цілковито позбавлена шкіри, завдяки 
чому ще більше підкреслюється «оголеність» болю жахливої зради.

Для посиленої драматизації твору художник використовує конфліктні 
кольори, такі як червоний та синій. Загальне синє тло ніби прориває вертикаль-
на широка червона смуга. Таким чином художник створює емоційний центр 
композиції, протиставляючи конфліктні кольори та форми.

Усе тло заповнене тематично змістовними написами, які роблять його ду-
же активним. Фактура «колючих», «гострих», тривожних знаків-написів за-
мкнена у фігуративність, завдяки чому утворюється настрій драматичності, 
конфліктності світу.

Експресія кольорових плям забезпечує літографіям Іванова-Ахметова 
живописність, часом деяку екстравагантність («М’ясо по-ковбойськи» з серії 
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«Сатанинський календар»), але при цьому Іванов-Ахметов не є «живописцем», 
на відміну від багатьох своїх сучасників-графіків. Він безперечний майстер 
графіки, йому цілковито підкоряються усі техніки цього виду мистецтва.

У своїх роботах майже вирішальне значення Іванов-Ахметов надає дета-
лям, саме в них іноді і знаходиться найголовніший сенс зображеного. Саме 
з дрібниць художник складає велику, цікаву мозаїку своїх творів. Саме через 
деталі і нюанси він говорить зі своїм глядачем, саме в них приховує найважли-
віше і цікаве.

Наприклад, у творі «Ніч зради» художник зображує справжні написи, які 
бачив колись на вулиці, на стіні. Він переніс їх в свою роботу не просто для 
того, щоб заповнити простір, або за-
ради інтересу, він побачив в цих на-
писах цілу історію, коли дівчина зра-
дила свого коханого, а його друзі 
у відповідь їй написали образливі сло-
ва. Звичайна нібито річ, нічого осо-
бливого. Але майстру вдалося відчути 
щось більше за написи, ніби пережити 
самому цю зраду і біль, матеріалізува-
ти та висловити їх на папері, маючи 
при собі тільки кілька уривчастих ре-
чень на стіні.

Коли такі, на перший погляд, не-
важливі речі набувають сенсу, вони 
перестають бути просто дрібницею 
і починають виконувати головну роль 
у розкритті ідеї твору. Він вибудовує 
структуру графічних листів як свого 
роду сценографію величезного дій-
ства, що втратило наочну логіку. 
Іванов-Ахметов завжди мав схиль-
ність до умовності образної мови, і від 
глядача вимагається чимало напруги і зустрічної роботи думки по «дешифров-
ці» естетичної інформації.

«Циклу робіт “Сатанинський календар” притаманна обумовлена цілісність 
задуму. Важливим є перехід від аркуша до аркуша, їх смислові і ритмічні спів-
ставлення, хоча, безумовно, кожен аркуш має абсолютно своє самостійне зна-
чення. Особливістю є те, що тут відчужене асоціативне комбінування образів 
не витісняє сюжетні зв’язки. Роздуми художника не підпорядковуються холод-

В. Іванов-Ахметов. Фатальний автопортрет 

у кривому дзеркалі. Офорт, акватинта
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ному розуму, вони сповнені скоріш романтичного драматизму («Свято півня-
чих боїв», «День самотності»), особливому настрою робіт допомагає стиль їх 
виконання» [12].

Твори Володимира Іванова-Ахметова є досить суперечливими. Вони пси-
хологічні, виразні, динамічні, іноді навіть сповнені шаленої агресії («Ніч зра-
ди»), але позбавлені «істеричної» наполегливості та нарочитої «зрозумілості».

Ще однією цікавою серією Іванова-Ахметова є «Клаптева ковдра».
Ця серія складається з літографій «Час вечірніх відвідувань», «Гадання 

на любов», «Весілля по-індіанськи», «Неспокійні сни». Усі ці аркуші об’єднані 
використанням зображеннь зі старих фотознімків, з яких складається тематич-
не тло цих творів. Взагалі, треба сказати, що Іванов-Ахметов нерідко користу-
ється незвичайними засобами для творчого самовираження і, як вже було 
сказано, застосовує для цього складні, трудомісткі техніки.

Поштовхом для створення цієї серії став випадок з життя художника, 
коли йому вдалося знайти старий фотоальбом випускника юридичного фа-
культету 1957 р. Одразу ж в уяві майстра постали образи людей, що зображе-
ні на фото, кожен, напевно, зі своєю власною долею, історією життя. Фото — 
це відчайдушна спроба людини зупинити час, хай навіть на одну-єдину мить, 
але це своєрідна можливість увіковічити себе у часі. Фотографія — це певна 
магія. І раптом ця безцінність опиняється на смітнику? Чому, за яких обста-
вин, ця, здавалося б, дуже цінна та дорога річ була занедбана? Тож не випад-
ково у художника народжується ідея використати цей цікавий та оригіналь-
ний матеріал для створення цілої серії літографій, називаючи її «Клаптева 
ковдра».

Цікавим аркушем у цій серії є літографія «Неспокійні сни». В цій компо-
зиції автор використовує зображення таємничих фото поєднані з фрагментами 
гральних карт, які, до речі, дуже часто будуть зустрічатися в роботах митця. 
Обличчя людей з фотографій у роботах Іванова-Ахметова з серії «Клаптева 
ковдра» перетворюються на, так би мовити, своєрідне монотонне «мовлення» 
плям. Ці фото вже не сприймаються окремо — вони є частиною єдиного тема-
тичного фону, що є основою цих літографій.

У центрі композиції автор розміщує зображення двох українських хат, як 
символу домашнього затишного вогнища. Художник згруповує фігури людей 
навколо домівок, яка напевне є в кожного своя. Частини гральних карт що за-
повнюють тло аркуша самого життя, його випадковостей або, навпаки, законо-
мірностей, являють собою символи. Адже все сьогодні залежить від містичного 
везіння або ж від безсоромного шахрайства… Цікаво, що фрагмент автопор-
трета художник розташовує на краю аркуша, відокремлюючи від основної час-
тини композиції. Таким чином, виникає враження, що автор споглядає, чи на-
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віть підглядає за тим, що відбувається навколо, але не є безпосереднім 
учасником подій.

Те саме «відокремлення» відбувається і в автопортреті художника, що має 
назву «На самоті з усіма» (офорт). Вже виходячи з назви, можна зробити ви-
сновок, що ця людина, маючи стількох друзів та приятелів, завжди лишається 
одна поруч з самою собою. Цей майстер такий собі «житель неприступної фор-
теці», до якої не так просто потрапити, та і не всім, хто вже потрапив туди, 
випаде щастя побачити в ній цього генія.

Взагалі, автопортрет є дуже цікавою та відвертою формою творчого само-
вираження. Процес зображання самого себе на полотні, папері або ж фото вже 
має певну долю таємничості, сакральності. Хто знає тебе краще за тебе самого? 
Тож у автопортреті відображується найхарактерніше, справжнє.

Автопортрет не є проблемою «впізнання» або схожості.
У автопортреті Іванова-Ахметова головною ідеєю є донести людям самого 

себе, і водночас залишитися наодинці. Уся творчість Іванова- Ахметова — це 
своєрідне спілкування з навколишнім світом за допомогою знаків, на зразок 
мови жестів.

Зважаючи на ідею автопортрета, стає зрозуміла і техніка, яку використо-
вує автор. Не випадково це офорт, що відрізняється особливою напругою, 
глибиною, живописністю та широким тональним діапазоном зображення.

Ще однією цікавою роботою є «Фатальний автопортрет у кривому дзерка-
лі» (офорт, акватинта). Як вже було сказано, для Іванова-Ахметова назва має 
дуже велике значення в процесі народження твору. Так і в цьому офорті назва 
відображує саму ідею твору. Ця робота з’явилася після трагічного епізоду 
з життя художника, коли він, ще молода людина, активна, повна життєвої енер-
гії, буквально у розквіті сил зазнає страшного інсульту, після чого наступає 
період довгої хвороби, та майже інвалідність. Довгий час Володимир Михайлович 
був практично прикований до ліжка та не міг нормально пересуватися. Після 
цього випадку повністю змінився стиль та ритм життя художника, спосіб спіл-
кування з друзями та контакту з оточуючим світом в цілому. В такий спосіб 
з’явилася можливість більше, ретельніше, уважніше працювати. Звичайно ця 
жахлива подія вплинула на мистецтво художника. Тепер він зовсім інакше ди-
виться на цей світ. Змінюються тематика та зміст творів. Вони стають більш 
глибокими. Художник крізь свої твори ніби показує нам життя зсередини, адже 
і сам напевне побачив його таким, зіткнувшись сам на сам зі смертю.

Назва твору «Фатальний автопортрет у кривому дзеркалі» варта того, 
щоб її розібрати за частинами та проаналізувати кожне слово, щоб краще зро-
зуміти контекст самої роботи. Так свій автопортрет Іванов-Ахметов називає 
«фатальним у кривому дзеркалі». Що означає «фатальний»? Чому автор ви-
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користовує таке визначення, що лякає своєю категоричністю? Фатальний: тоб-
то безвихідний, приречений, негативний, гнітючий… Ця робота є безпосеред-
нім відображенням внутрішнього стану людини під час хвороби, відображення 
важких відчуттів, думок чи навіть відчаю…

Більше того «Фатальний» автопортрет автор розміщує у кривому дзеркалі.
Треба зазначити, що мотив дзеркала, як об’єкта відображення подвійнос-

ті чи роздвоювання, дуже давній. Містичний процес «віддзеркалення» притягу-
вав до себе увагу багатьох поколінь. Ще з тих часів, як людина вперше побачи-
ла своє відображення у воді, цей процес вже ніколи на полишав її, мотив 
дзеркала починає фігурувати в усіх сферах нашого життя, у тому числі й у 
мистецтві. Тож своє віддзеркалення, відображення власної душі автор бачить 
у кривому дзеркалі, що спотворює, перекручує дійсність. Тому у художній мо-
ві також панує тривога, що досягається завдяки неспокійним експресивним 
лініям, грою порожнеч та заповнень, світла та тіні, контрастам, фактурі.

Автопортрет — це своєрідна сповідь, коли художник довіряє нам, гляда-
чам, самого себе. В одному з інтерв’ю Володимир якось сказав: «Я вважаю, що 
художнику й до церкви ходити не треба, бо його мистецтво вже є сповідь» [13]. 
Можливо, це надто категорично, але у випадку з Івановим-Ахметовим мисте-
цтво буквально є продуктом його душі.

Настав час звернутися до ще однієї дуже цікавої серії, що має назву 
«Сповідь друга».

Ця серія складається з аркушів: «Мій улюблений кошмар», «Нічний під-
земний перехід», «Маленькі осколки дзеркала минулого», «Дім упокорювання 
або картковий дім», «Притча про хліби».

На створення цієї серії художника знову надихнуло саме життя. Одного 
разу, під час чергової подорожі з друзями, в нього відбулася довга щира розмова 
з давнім другом. Всю ніч вони розмовляли аж до самого світанку, і ця розмова 
була щось на зразок сповіді, саме тому художник і назвав цю серію «Сповідь 
друга». Але загалом ці роботи скоріш є власною сповіддю художника.

Так, в літографії «Дім покори або картковий дім» Іванов- Ахметов зобра-
жує піраміду з гральних карт. Кожна карта є портретом якоїсь людини або іс-
тоти, що мають або мали в житті художника важливе значення. Самою остан-
ньою картою, що вінчає дивну піраміду, є портрет самого митця, який виступає 
у ролі чорта, бо на голові в нього стирчать два великих роги. Праворуч під авто-
портретом художника, розміщено портрет улюбленого собаки, того самого 
пуделя, що загубився, надихнувши митця на створення роботи «День само-
тності, або пропав собака». У такий спосіб художник кожному з персонажів 
відводить карту, наче нішу, що символізує окрему долю а потім знов збирає 
усіх разом, та на цей раз вже не відокремлює себе, а, навпаки, вінчає своїм 
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портретом усю композицію. Цікавим є також фон холодного глибокого фіоле-
тового кольору, на якому зображується цей «картковий дім». Його структура 
нагадує головоломку, яка також складається з багатьох окремих фрагментів 
в єдину картинку. Тож треба ретельно і уважно підбирати одну фігурку до од-
ної, щоб отримати бажаний результат. Так і ці своєрідні «карти життя» ретель-
но викладаються десь на небі і створюють різні долі. Десь вони поєднані, а десь, 
навпаки, загублені, програні…

В роботі «Маленькі уламки дзеркала минулого» художник знову викорис-
товує мотив дзеркала, але на цей раз воно розкришене на маленькі окремі 
осколки, які митець дбайливо та тремтливо «збирає» в одній композиції. Це 
було дзеркало минулого, яке зберігало в собі десятки облич, тисячі теплих спо-
гадів, велику кількість думок. Але раптом воно розбите, залишилися тільки 
маленькі шматочки, що переплуталися між собою, та, не дай боже, загублять-
ся. Тут ми бачимо і портрети друзів, і серед них знову улюблений собака, тут 
і автопортрет, де художник посміхається, і зображення академії, де навчався, 
і «уламок» якогось поцілунку. Багато чого у цих осколках можна побачити, 
тільки треба вміти відчувати.

В. Іванов-Ахметов. Весілля по-індіанськи. Із серії «Сповідь друга».

Кольорова автолітографія,   кольоровий шовко друк. 2001
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Тож в цій роботі автор намагається поєднати усі ці частинки разом, від-
творити відчуття єдності та згуртованості, використовуючи для цього особли-
вий спосіб розташування предметів, що вибудовується у формі спіралі. Таким 
чином утворюється замкнута композиція, котрою погляд глядача може блука-
ти безкінечно, знову і знову об’єднуючи між собою у підсвідомості розрізнені 
об’єкти та фрагменти у нову єдину картину, кожного разу різну, знаходячи 
десятки нових сполучень та варіацій. У якості «поєднувача» майстер також ви-
користовує і колористику твору. Художник застосовує додаткові кольори: 
жовтий та фіолетовий, та багато споріднених кольорів і відтінків, що спрямо-
вані на об’ єднання.

Вивчаючи твори художника, можна неодноразово переконатися, що це 
дуже цікава творча, чуттєва, глибока особистість. Незвичайне світосприйняття 
Іванова-Ахметова та вміння висловлювати його настільки виразно та енергійно 
за допомогою, здавалося б, банальних художніх засобів робить цього майстра 
по-своєму геніальним.

Ще однією цікавою серією є «Морська хвороба», створення якої також 
невіддільно пов’язане з життєвими пригодами Іванова-Ахметова. Колись він 
разом зі своїми друзями-художниками вирушив у подорож Середземним мо-
рем. Там вони провели кілька тижнів та відвідали різні цікаві місця. Ця подо-
рож у колі друзів справила на художника незабутнє враження. Серія кольоро-
вих літографій є безпосереднім відгуком на цю подію у житті майстра.

Назва твору не випадкова, оскільки, як з’ясувалося, існує таке правило: 
перед тим як людина вирушає у плавання, в спеціальному паспорті записуються 
її особливі прикмети. Тож назва літографії «Особливі прикмети» говорить 
сама за себе. Тут художник прагне відобразити найхарактерніші риси, так би 
мовити «особливі прикмети», свого власного враження від подорожі. Це ніби 
фотографія з під свідомості.

На аркуші зображені портрети друзів Володимира, з якими він подорожу-
вав, вони «занурені» художником у морську пучину і є невід’ємною частиною 
світу моря, який став їм рідною домівкою на час мандрівки. Навколо щасливих 
облич своїх приятелів художник демонструє усе різноманіття підводного світу: 
тут і дивовижні риби, і соковиті водорості, краби, мушлі тощо. Цікавими є два 
елементи у лівій частині картини — це зображення людського вуха та ока, як 
органів чуття, які приймають безпосередню участь у сприйнятті та пізнанні на-
вколишнього світу. Вухо дає нам уявлення про різноманіття звуків, а око є 
невід’ємним помічником художника, бо надає можливість, власне, бачити цей 
світ. Таким чином, зображуючи, так би мовити, портрети цих важливих органів 
чуття, художник засвідчує, що на власні очі бачив і на власні вуха чув усе, що 
тепер може бачити глядач, дивлячись на цю літографію.
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Використовуючи усі відтінки додаткових червоного та зеленого кольорів, 
художник досягає не тільки композиційної, але й колористичної єдності у цій 
роботі.

Треба відмітити, що Іванов-Ахметов — чудовий пейзажист. Багато творів 
художник присвятив улюбленому місту Києву, такі як «Вниз по течії», «Пейзаж 
зі скинутим листям», «Види старого Подолу» та ін. Усі ці твори наповнені те-
плом та щирою любов’ю до міста, що встигло стати рідним художнику. Цілою 
серією художник охопив твори з зображеннями старовинних костьолів, замків, 
церков та інших архітектурних пам’яток Західної України (Львова, Самбора 
та інших міст). Так у 2006 р. роботи Іванова-Ахметова були представлені на ви-
ставці «Святокатоличні історичні пам’ятки очима українських художників», 
що проходила у Польщі. До цієї виставки було складено каталог.

На даний момент художник Володимир Іванов-Ахметов працює над на-
ступною великою серією, що має назву «Пастка дверей», яка напевне також 
буде чимось незвичайним та захоплюючим.

В. Іванов-Ахметов. Особливі прикмети. Із серії «Морська хвороба». Кольорова автолітографія
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Це той майстер, що перш за все цінує традицію. В його мистецтві прагнен-
ня до оповідності й зрозумілого сюжету поступається місцем передачі емоцій-
ного сприйняття світу, естетиці ліній, культурі плям та доведеній до макси-
мальної досконалості техніці.

Він зовсім по-іншому дивиться на цей світ, він бачить його складно, але 
разом з тим дуже ясно: просто по-іншому, як може дивитися дитина. Володимир 
Іванов-Ахметов — художник, який має дивовижну здатність абстрагуватися 
від нічого не вартих життєвих дрібниць та побачити те, що не може побачити 
інший. Він не бере участі у цинічних змаганнях за звання кращого або першого. 
Спокійно, без метушні, просто робить свою справу.

Для цього майстра характерним є те, що він ніколи не підкорюється гляда-
чеві, тим паче не пристосовується до його смаку чи бажань. Це дуже супереч-
ливий майстер і тим цікавий.

Стосовно творів художника, то в них також немає метушні, він не поспі-
шає. Для цього майстра дуже важливо довести свою роботу до досконалості! 
Він, так би мовити, своєрідний «точильник» у своїй справі. Не дивлячись 
на певну спонтанність, природність та експресію його творів, створюючи їх, він 
добре продумує кожний свій крок, бо у графіці не може бути «вільностей» 
та неточностей, як, наприклад, у більш «незалежному» живописі.

Якщо аналізувати техніку Іванова-Ахметова, то тут треба сказати, що він 
ніколи не тяжіє до спрощування, але й водночас ухиляється від багатомовності, 
не «засмічує» свої твори.

Поряд зі спрямованістю до якості, до технічної «зробленості» твору він 
не є механічним об’єднувачем частин. У його творах панує гармонія, все під-
коряється певній культурі, естетиці плям, ліній, образів.

Основні виставки Володимира Іванова-Ахметова

1989 — Виставка молодих графіків. Київський музей Російського мистецтва, Київ, Ук-

раїна

1990 — Сучасне мистецтво України. Національний музей, Будапешт, Угорщина

1991 — Українська графіка. Кабінет графіки, Національний музей, Белград, Югославія

1991–1992 — Сучасне мистецтво України. Канада, США

1992 — Пересувна виставка-акція «Українське море». Острів Корфу, Греція

1992 — Міжнародна виставка графіки та плаката «4 блок». Центральний будинок ху-

дожника, Київ, Україна

1993 — Персональна виставка «Три п’ятниці». Галерея «Славутич», Київ, Україна.

1993 — «Сучасне мистецтво України». Університет Клівленда, США

1993 — «Сучасні художники Києва». Галерея фундації Святого Володимира, Краків, 

Польща
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1994 — Графіка Європи Gemien Schapscentrum. Брюссель, Бельгія

1994 — Персональна виставка кольорової літографії «Сатанинський календар». 

Галерея «Ірена», Київ, Україна

1994 — Персональна виставка. Галерея «Триптих», Київ, Україна

1995 — Київський художній ярмарок. Український дім, Київ, Україна

1995 — Виставка сучасної графіки Києва. Брюссель, Бельгія

1995 — Підсумкова виставка міжнародного симпозіуму з сито друку. Центральний 

будинок художника, Київ, Україна

1995 — Brudershaft. Галерея «Аліпій», Український дім», Київ, Україна

1996 — Мистецтво без кордонів. Галерея «Лавра», Київ, Україна

1996 — «Треті сади». Палац культури «Енергія», Славутич, Україна

1997 — Персональна виставка. Галерея Said, Магдебург, Німеччина

1997 — Blank Nuir. Галерея «Університет», Київ, Україна

1997 — Всеукраїнська трієнале графіки. ДХВ НСХУ, Київ, Україна

1998 — Виставка провідних майстрів української графіки. Український дім, Київ, Україна

1998 — Виставка-звіт симпозіуму з монотипії на базі експериментальних графічних 

майстерень КОСХ «Поліфонія монотипії». Галерея «36», Київ, Україна

1998 — Виставка сучасної графіки. Софія, Нова Загора, Плевень, Болгарія

1998 — Виставка київських художників Welcome to Kiev. Галерея «Університет», Київ, 

Україна

1998 — Персональна виставка «Розкажи мені про мене». Галерея «36», Київ, Україна

1999 — Графіка століття. НХМУ, Київ, Україна

1999 — Виставка-звіт. Художній музей ім. Кроршицького

1999 — Севастопольський пленер. Севастополь, Україна

2000 — Всеукраїнська трієнале графіки. Центральний будинок художника, Київ, 

Україна

2000 — Виставка творів художників. Презентація галереї «36», Загреб, Хорватія

2000 — Персональна виставка літографії. Галерея «Майстерня», Центральний будинок 

художника

2001 — «Перші з могікан». Виставка унікальної графіки України, Одеський художній 

музей

2001 — «Хорватські мозаїки». Національний заповідник «Софія Київська», Київ, 

Україна

2001 — Українські художники у Хорватії

2004 — Виставка-конкурс «Присвячується Якутовичу»

2005 — Міжнародна виставка графіки у місті Одеса

2005 — «Дні Києва в Польщі». «50 років українській графіці».

2006 — Святокатоличні історичні пам’ятки очима українських художників

2007 — Персональна виставка у місті Загреб (Хорватія)
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У побуті, у поводженні в колективі, у спілкуванні з колегами, студентами, 
знайомими і незнайомими людьми Роман Василик завжди спокійний, усміхне-
ний, привітний, зі словами щирості й позитивної енергетики, стриманий та врів-
новажений у будь-яких ситуаціях. У зовнішності нічого не має від «вождів-
ства», громадського діяча. А тим часом, він — ініціатор чи не першого в Україні 
осередку Народного руху України за перебудову, створеного 1989 р. у Львів-
ському державному інституті прикладного і декоративного мистецтва (тепер 
Львів сь ка національна академія мистецтв), голова осередку історико-про-
світницького товариства «Меморіал» (1989–1991), учасник собору УГКЦ 22–26 
лютого 1998 р., активний член групи підтримки «Крим з Україною» (1992–1994). 
Можна продовжувати, деталізуючи кожну названу позицію — фактажу виста-
чить на довгу й цікаву оповідь про життєві дороги й діяльність, про громадян-
ські сумління та позицію Романа Василика. Однак наша розмова буде про 
Василика-художника.

Роман Василик — живописець і графік, учасник понад ста художніх ви-
ставок різних рівнів (обласних, колишніх республіканських, союзних і міжна-
родних), член Клубу українських митців (КУМ), член Міжнародної асоціації 
екслібрисистів, ним реалізовано чимало інтер’єрів громадського призначення, 
сакральних споруд, іконостасів не тільки в Україні, а і в Англії, Бразилії, 
Польщі. Та чи не найбільше визнання принесло художникові сакральне мисте-
цтво. Зокрема, за проектами його авторства і виконання в матеріалі. Ікони 
письма Романа Василика знаходяться в церквах, приватних каплицях і будин-
ках у Франції, Канаді, Америці, Італії, Австралії, Німеччині. А ще Роман 
Василик — викладач, педагог і науковець, професор ЛНАМ і завідувач кафе-
дри сакрального мистецтва, Заслужений діяч мистецтв України. Можна сказа-
ти, що купно досягнень у цих різних сферах вистачило б щонайменше на двох. 
Найцікавіше те, що це й не дивно як на українського художника. Слово україн-

Галина СТЕЛЬМАЩУК

ТВОРЧІСТЬ І АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ 
РОМАНА ВАСИЛИКА
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ський у такому контексті має принципове значення, що містить розширений 
людський вимір і не обмежується мистецьким хистом, без якого не буває ху-
дожника взагалі. Український художник, окрім того, мав бути людиною націо-
нально свідомою і відповідальною своїм талантом перед народом, з якого вий-
шов. А для цього він мусив не тільки виявляти національну ідентичність свою 
і свого народу, своєї Батьківщини з її землею, історією і культурою, але ще 
й відстоювати це природне право, змагатися за нього, проявляючи вже інші 
людські якості — мужність, відвагу, історичну обізнаність і, навіть, готовність 
до самопожертви. Якщо згадати імена українських художників від Тараса 
Шевченка до Юрія Нарбута, братів Кричевських, Михайла Бойчука, а також 
імена відомих українських скульпторів, графіків-книжників, майстрів декора-
тивного і декоративно-ужиткового мистецтва, архітекторів, то стане ясно, що 
це є історичною рисою українського мистецького процесу і української куль-
тури загалом, яка з’явилася в результаті багаторічного імперського панування 
і пограбування не лише економічного, але й інтелектуального та духовного. 
Щоби завершити цей відступ, додамо лише, що можна було б назвати цілу низ-
ку імен художників, українців за походженням, які не стали українськими ху-
дожниками, а своєю творчістю збагатили мистецтво інших народів. Не наріка-
ємо (бо що нарікати на історію!), а тим паче нікому не докоряємо, лише 
вказуємо на те, що досі не прийнято було відзначати та договорювати правду 
вголос. Замовчана ж правда, так само, як заборонена, породжує, добре знаємо, 
кривотлумачення і зміщення критеріїв усіх цінностей.

Ці загальні міркування висловлюємо для того, щоб у званні українського 
художника глибше побачити закономірність поєднання художньої творчості 
з національною свідомістю і духовністю та громадянською активністю, а міра 
таланту, вділена Богом чи природою, ставить кожного на своє місце у мистець-
кому процесі. На початку статті вказано, що Роман Василик є митець, педагог 
і громадський діяч. Його біографія найкраще покаже як відбувся в житті цей 
сплав.

Народився Роман Якимович Василик 8 жовтня 1947 р. в селі Бариш Бу-
чаць кого району Тернопільської області одинадцятим у багатодітній родині. 
1945 р. вже роз’єднану на той час родину Василиків депортували на Тер но-
пільщину з сіл Риботичі і Бориславка, розташованих неподалік від Перемишля 
і Кальварії Пацлавської (тепер Польща). На жаль, депортація на цьому не за-
кінчилася. Батька Якима і старшого брата Павла невдовзі ув’язнили (батька 
на 25 років, а брата — на десять). Засумувала, загорювала «хата родини 
Василиків, що була багата іконами і дітьми» [1]. Роман завжди спостережливо 
вдивлявся в ікони, щоб зрозуміти, що ті образи означають, чому до них молять-
ся люди. Самотужки знайти відповідь на ці й багато інших питань не міг. Аж 
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згодом, коли йому виповниться десять років і старший брат повернеться із за-
слання, він задасть їх братові. На його думку, брат знав все, бо колись навчався 
богослов’я у духовній семінарії і навіть сам у пізніший час малював ікони. 
Павло серйозно і терпеливо роз’яснював складні речі — про ікони й іконопис. 
Його пояснення глибоко вразили Романа, і це стало першим і незабутнім від-
криттям світу мистецтва, який привабив його на все життя. 1960 р. почав на-
вчатися у художній школі м. Бучача. Ще в художній школі визначився зі своїм 
майбутнім і по закінченні її (1964) поступив на навчання в Ужгородське худож-
нє училище.

В Ужгороді під керівництвом викладачів Василя Свиди та Івана Гарабка 
Роман опанував техніку художнього різьблення на дереві. Паралельно з різь-
бленням наполегливо займався живописом. Разом з учнями часто виїздив 
на етюди відомий художник Й. Бокшай — тож неодноразово мав нагоду малю-
вати з ним поряд і спостерігати великого майстра за роботою над ескізами 
і етюдами. Зі слів Романа Василика в Ужгородському училищі тоді панувала 
надзвичайно творча й дружня атмосфера. Там викладали відомі художники 
і педагоги: Й. Бокшай, Ф. Манайло, О. Петкі, І. Бала, В. Чепа. Всі вони віддава-
ли часточку своєї душі студентам. Училище завершив з відзнакою. На «відмін-
но» склав також перший іспит з рисунка, вступаючи до Львівського державно-
го інституту прикладного та декоративного мистецтва (1968).

Вже у студентські роки займався творчою і науковою роботою, керував 
студентським науковим товариством ЛДІПДМ. На літніх канікулах 1969 р. 
працював в експедиції по фіксації та атрибутуванні творів сакрального мисте-
цтва і церков Бойківщини, очолюваної знаним мистецтвознавцем Вірою 
Іларіонівною Свінціцькою.

На практиці 1970–1972 рр. працював у Олеському замку над реставрацією 
творів іконопису олійного живопису під керівництвом відомого українського 
вченого-мистецтвознавця і реставратора Володимира Овсійчука, зокрема брав 
участь у реставрації твору «Битва під Віднем» Альтамонте. Вже в студентські 
роки мав свою першу персональну виставку, про яку дуже схвально відгукнув-
ся тодішній завідувач кафедри живопису Данило Довбошинський. На ІV курсі 
(1972) Роман Василик та його однокурсник Іван Гаврилюк (тепер директор 
художньої школи у м. Луцьку) створили і виконали проекти інтер’єру Кири-
лівської церкви (пам’ятка ХІІ ст.) у Києві.

Закінчив інститут Р. Василик 1973 року. Дипломну роботу захистив з оцін-
кою «відмінно» на живому об’єкті — він розробив проект оздоблення інтер’єрів 
«Палацу одружень» у Дрогобичі за мотивами народного весілля у техніці на-
стінного розпису і виконав їх. Він одним із перших ввів цю народну тематику 
в громадський інтер’єр, що було досить сміливим кроком на той час.
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У 1973–1974 рр. відбував службу в армії. Сталося так, що в той час завер-
шили будівництво музею Прикарпатського військового округу і приступали 
до оздоблювальних робіт. Для цього запросили всіх випускників ЛДІПДМ, 
призваних на той час в армію. Серед них були Роман Василик, Ігор Стефюк, 
Микола Шимчук, Олесь Звір і Богдан Пікулицький та Олександр Аксінін 
з Українського поліграфічного інституту (тепер Українська академія друкар-
ства). Всі вони тепер — відомі художники і знані педагоги. Оскільки конкурсна 
робота Р. Василика була визнана командуванням Прикарпатського військово-
го округу найкращою, його призначили керівником оформлювальних робіт, 
а по завершенні роботи командування нагородило його Грамотою й видало до-
бру характеристику для влаштування на роботу. Звичайно, мріяв повернутися 
до свого рідного інституту. Поталанило, зарахували у Науково-дослідний сек-
тор на посаду наукового працівника. З 1974 р. Р. Василик працює у ЛДІПДМ, 
реорганізованому 1995 р. у Львівську Академію мистецтв, яка з 2004 р. стала 
національною. Він не змінював місця роботи.

Велику роль у житті Р. Василика відіграв відомий архітектор, професор 
Мирон Вендзилович. 1976 р. він порекомендував подати заяву на конкурс 
на посаду викладача кафедри Проектування інтер’єру та меблів і підтримав 
його кандидатуру. Професор М. Вендзилович не помилився. Вже з 1984 р. 
Р. Василик був заступником у завідувача кафедри, ректора ЛДІПДМ 
І. Середюка, тому фактично виконував обов’язки завідувача кафедри 
Проектування інтер’єрів та меблів. З 1987 р. вже сам обіймав посаду завідувача 
кафедри, а 1988 р. його призначили на посаду декана факультету «Інтер’єр 
і обладнання».

Впродовж усієї педагогічної та адміністративної діяльності займався 
творчою та науковою роботою. Учасник багатьох виставок, у тому числі й пер-
сональних. Ним розроблено й впроваджено у життя понад 50 мистецьких про-
ектів як в Україні, так і за її межами. Ще 1982 р. за розробки інтер’єрів нагоро-
джений Головним комітетом Виставки досягнень народного господарства 
колишнього СРСР бронзовою медаллю ВДНГ.

У ранній період художньої творчості, що випав на радянський час, Роман 
Василик займався живописом і графікою, працюючи над творами, присвячени-
ми українським діячам, поетам, виконував окремі твори на історичну тематику. 
1970 р. він виконав серію графічних робіт за мотивами творів Лесі Українки 
«Сім струн» у техніці лінориту. Ці твори експонували на Обласній виставці 
у Музеї українського мистецтва.

В середині 70-х рр. і на початку 80-х художника захопили Карпати.
Ці роки видалися плідними для молодого митця. Романа зацікавив народ-

ний фольклор, звичаї та обряди українського народу. Його твори надихаються 
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творчою енергією народної естетики. Саме з цього вічного джерела черпає він 
натхнення для написання серії олійних живописних творів «Коляда», 
«Очікування колядників», «Колядники», «Три царі», «Звіздарі», «Тріє звізда-
ри», «Зустріч Нового року у Вашківцях». У творчості митця постійно спостері-
гаємо прагнення прилучитися до істинних цінностей народної культури. І важ-
ливим тут є те, що проникаючи у глибинні пласти національної культури, 
Р. Ва силик не опиняється в полоні етнографізму. Художник глибоко зрозумів 
генезу і характер народного мистецтва, що допомогло йому у пошуках шляхів 
творення національного мистецтва у нових сучасних реаліях.

У цей період створює також серію натюрмортів з мотивами Великодніх 
свят та «Спаса, Преображення Господа Нашого Ісуса Христа», яке в народі ще 
називають «Освячення яблук», «Яблуневий спас». До цієї ж серії відноситься 
полотно «Напередодні зелених свят», де художник зобразив групу пастушків, 
що плетуть вінки з польових квітів, якими їхні батьки потай ввечері прикрасять 
хрести, місця поховання січових стрільців чи воїнів УПА. Вдалині картини зо-
бражений чоловік, який несе зелене гілля для «маїння» своєї домівки. 
Р. Василика цікавили традиції святкування в Україні Різдва і Нового року за 
старим стилем. «Зустріч Нового Року в Вашківцях» — яскраве свідчення його 
студій народних звичаїв та обрядів.

1980 р. серія живописних робіт «Карпатські мотиви» (45 полотен) експо-
нувалася на персональній виставці у Львові. У численних композиціях митець 
створює незабутні образи краєвидів Карпат. Природа в його картинах завжди 
лагідна, сповнена світла й позитивної енергії, насичена радісними відкритими 
барвами. Його художня мова ясна й виразна, в них відчувається оптимістичний 
життєствердний характер митця.

1992 р. Романа Василика разом з іншими митцями запросили на міжнарод-
ний пленер в Угорщину. Організував поїздку талановитий митець, викладач 
ЛДІПДМ, М. Ілку. Атмосфера на пленері була творчою. Спілкування здібної 
молоді, зокрема, О. Дзиндри, М. Шимчука, О. Звіра, Р. Василика, І. Шумського, 
І. Микитюка, А. Максименка вплинуло позитивно на подальше формування 
кожного з цих, тепер уже відомих в Україні і світі, митців.

Роман Василик усе життя переймався національними надбаннями україн-
ського народу. Він з великим щемом у серці спостерігав як руйнуються україн-
ські церкви, як зникає давня сакральна дерев’яна архітектура. Тому написав 
серію живописних олійних творів «Дерев’яні церкви Закарпаття».

У 70–80-х рр. Р. Василик активно працював над розробкою книжкових 
знаків. Створені ним виразні й образні екслібриси не раз експонувалися 
на українських і зарубіжних виставках, а самого автора прийнято 
до Міжнародної асоціації екслібрисистів у місті Сант-Нікляс (Бельгія). Свій 
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перший екслібрис Газдайко Софії (майбутньої дружини) митець створив 
1972 р., навчаючись на останньому курсі ЛДІПДМ.

У зразках книжкових знаків, виконаних традиційною технікою лінориту, 
митець постає перед нами як майстер філігранної графіки. Він уміє кількома 
чіткими штрихами передати характер і духовний образ особи, для якої створе-
ний екслібрис. Усе це — гранично аналітичні образи-символи. А коли поєднати 
їх в один цикл, то разом вони створюють і відбивають ще одну грань художни-
ка Романа Василика.

Більшість екслібрисів він присвятив Шевченкіані, Франкіані, виконував 
екслібриси Маркіянові Шашкевичу, Лесі Українці, Василю Стусу та багато ін.

Створив екслібриси з книг В. Васьківа, Шевченкіана Вітрука В., Франкіана 
Мигаля С., Катрушенка В., «150 років «Русалки Дністрової»» [2]. Твори ці від-
значалися виразною графічною мовою — лаконічністю композиції, вдалим 
розкриттям індивідуальних рис власника книги, високохудожньою майстерніс-
тю технічного виконання.

1988 р. Роман Василик експонував на виставці серію екслібрисів (лінорит) 
у музеї ім. Івана Федоріва у Львові, а також серією екслібрисів «Шевченкіана» 
брав участь у міжнародній виставці «Шевченкіана в екслібрисі» м. Брно 
(Чехословакія).

На Міжреспубліканську виставку екслібриса «У вінок Кобзареві» (до 175-
річчя від дня народження Т. Шевченка) Роман Василик представив екслібриси: 
«З книг В. Брик» (1985), «Шевченкіана Лужних Йосипа, Роксолани, Соломії, 
Софії» (1987), «Шевченкіана Ніни Матвієнко» (1988). Всі вони виконані техні-
кою лінориту, але відзначаються різноманітними композиційними 
прийомами [3].

Може скластися враження, що сама доля стелила Роману Василику щас-
ливу дорогу і підіймала по щаблях успішної кар’єри. Та це на перший погляд. 
Митцеві, у якого репресований батько, брат — священик, сестра — в Організації 
українських націоналістів, жити було нелегко. В дитинстві могли обізвати 
«бандерівцем». Образи карбувалися на чистій душі, формували переконання 
та характер юнака. У школі та училищі потрібно було бути завжди серед най-
кращих учнів, так само в армії та в інституті. Отримував грамоти (у нього їх 
багато) та нагороди за наукову роботу, за добросовісне й зразкове виконання 
обов’язків, добре знав, що він їх отримував справедливо, що він їх заслужив. 
Працював із захопленням чесно на всіх ділянках роботи і при цьому не кривив 
душею перед рідними, глибоко любив їх. Розумів і те, що не треба афішувати 
своїх почуттів: хай про них не знають. Завжди пам’ятав, що у будь-яку хвилину 
можуть нагадати, хто твої батьки і де твій рідний брат. А батьками й родиною, 
приховуючи емоції і таємницю від однокурсників, пишався.
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Батько Романа Яким Михайлович Василик — учасник Першої світової ві-
йни. Його разом з Романовим дідом Михайлом, мобілізували до австрійської 
армії. Брав участь у військових діях на Балканах й у Північній Італії. З почат-
ком формування дивізії Січових стрільців Яким Василик вступив разом зі своїм 
батьком у їхні лави, брав участь у всіх боях Січових стрільців на горі Маківці, 
на горі Лисоні (Бережани), на річці Стрипі біля Бучача, у Вінниці. У Києві по-
трапив у полон, звідки його відправили у табір (Смоленськ). Звідти втік і в люті 
зимові морози пробивався через Литву до Перемишля. 1933 р. організував ак-
цію допомоги голодуючим у Великій Україні. За участь у визвольних змаганнях 
1941–1947 рр. був репресований.

Брат Василик Павло (1930–2004) був учасником національно-визвольних 
змагань сорокових років, активним і відомим діячем у боротьбі за легалізацію 
Української греко-католицької церкви, репресований, отримав 17 років 
ГУЛАГу.

Повернувшись із мордовських концтаборів, ще з більшою енергією продо-
вжив свою духовну діяльність. Владика Павло очолив відзначення тисячоліття 
хрещення України, згодом став Єпископом Коломийсько-Чернівецької 
Єпархії.

Отже, коли брат Павло відбував покарання, то Роман навчався в інституті 
і служив у радянській армії. Він змушений був ретельно приховувати зв’язки 
з братом. Коли той 1974 р. повернувся з таборів і прийняв єпископські свячен-
ня, йому потрібна була допомога брата-художника. І Роман йому допомагав. 
Малював ікони, виготовляв антимінси, панагії, різьбив печатки, хрести для ви-
свячування священиків, виготовляв митри. Маскувався під народних майстрів, 
аби не впізнали почерку професійного художника. Робив це підпільно, щоб на-
віть рідні про це не довідалися. Згодом виконував ще ручні хрести, замовлення 
на митри, зокрема і для Володимира Стернюка, на його ювілей [4]. Різьблений 
хрест роботи Романа Василика подарував ректор Львівської академії мистецтв 
Еммануїл Мисько Патріархові Мирославу Любачівському з нагоди повернення 
його в Україну.

Внутрішня напруга не спадала. Полегшення прийшло лише з проголошен-
ням незалежності України як самостійної соборної держави. У перші ж дні ак-
тивно включився в тепер уже легальну громадську діяльність. Він був одним 
із засновників осередків Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта», 
а згодом — Народного Руху України у Львівському державному інституті при-
кладного і декоративного мистецтва — перших у навчальних закладах України; 
активним членом крайового проводу історико-просвітницького Товариства 
«Меморіал» (зокрема, головою осередку ЛДІПДМ); одним із організаторів го-
лодування студентів у Києві, делегатом установчого з’їзду Руху  [5].
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Працюючи у складі депутатської групи «Крим з Україною», керував пра-
цею студентів над розробкою інтер’єрів Військово-Морського інституту 
у Севастополі, військових частин Військово-морських сил України та кают-
компаній крейсера Військово-морських сил України «Сагайдачний». Під його 
керівництвом виконано розписи каплиці на місці поховання воїнів дивізії 
«Галичина» біля Золочева на Львівщині. Романом Василиком разом з М. Яцівим 
за ініціативи президента Л. Кравчука та командувача військ Прикарпатського 
військового округу, розроблено також проект показової світлиці для штабних 
навчань українського війська на Яворівському полігоні (Львівщина).

Роман Василик завжди ініціативний, переймається успіхами і невдачами 
кафедри, факультету, академії. Як декан факультету ініціював утворення но-
вих кафедр у ЛНАМ: кафедри реставрації творів мистецтва, кафедри промис-
лової графіки, кафедри сакрального мистецтва, для якої склав програму і яку 
очолив. Продовжуючи справу всього життя, докладає чимало зусиль до духо-
вного відродження України.

Наприкінці 80-х рр. Роман Василик впровадив до навчальних програм ка-
федри у Львівській академії мистецтв завдання на сакральну та патріотичну 
тематику. Чимало творчої молоді виявило бажання оволодіти сакральним мис-
тецтвом — студенти очолюваної ним кафедри (Проектування інтер’єрів та ме-
блів) почали розробляти оригінальні конкретні проекти для оформлення цер-
ков. На це звернув увагу відомий у світі архітектор з Канади професор Радислав 
Жук, відвідавши влаштовану у приміщенні Лісотехнічного університету вистав-
ку проектів церков, приурочену Папській Енцикліці 1990 р. Його зауваження 
Роман Василик сприйняв як заклик до дії, бо давно виношував ідею створити 
в інституті кафедру сакрального мистецтва. Іконопис на українських землях 
з відомих тепер причин майже зник. У роки незалежної України почали відро-
джуватися монастирі, церкви, храми. На західних землях України майже кожне 
село відродило або збудувало нову церкву. Митців, які б могли фахово обла-
штувати церкву, майже не було. На глибоке переконання Р. Василика, ЛНАМ 
мусив мати окрему випускаючу кафедру, що готувала б фахівців церковного 
малярства. 1995 р. ректор Львівської академії мистецтв академік Академії мис-
тецтв України Еммануїл Петрович Мисько таки перейнявся цією ідеєю і дору-
чив Р. Василикові приступити до вирішення організаційних питань та запропо-
нував очолити кафедру. Таку ідею палко підтримували професори Володимир 
Овсійчук, Дмитро Крвавич, Карло Звіринський, віце-ректор Українського като-
лицького університету ім. Св. Климентія Папи в Римі о. Мітрат Іван Музичка.

З утворенням кафедри до викладання були запрошені Володимир Овсійчук, 
художник і богослов з Угорщини Ласло Пушкаш, Микола Кристопчук, Карло 
Звіринський, відомий у світі художник з Канади Микола Бідняк, Кость 
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Маркович, Лев Скоп, Степан Юзефів, Роман Кислий, Люба Когут, Роксолана 
Косів [6]. Для викладання теорії богослов’я, ікони та основ християнства за-
лучали педагогів Богословської академії та Духовної семінарії Львова. З лекці-
ями перед студентами виступали Патріарх Демитрій, відомий у мистецтвознав-
чій науці як Володимир Ярема, і мистецтвознавець з Канади Яків 
Креховецький.

Та й сам Р. Василик почав викладати ряд предметів, які ще до створення 
ним кафедри викладав у Богословській академії, а також у студії при 
Студитському монастирі у Львові. Паралельно Р. Василик викладає на філо-
софському факультеті Львівського національного університету імені І. Франка, 
веде курс на факультеті міжнародної школи сакральної архітектури при дер-
жавному університеті «Львівська політехніка», його часто запрошують читати 
лекції та проводити майстер класи в інших країнах.

В листопаді 2002 р. в Прудентополі, в провінції штату Парана (Бразилія) 
Роман Василик прочитав курс лекцій з іконографії на запрошення Центральної 
Українсько-Бразильської Репрезентації у Куритибі й Центрального Західного 
Університету в Іраті (UNICENTRO) за підтримки фундації Араукарія 
й Генерального Консулату України в Куритибі. Лекції відбувалися впродовж 
трьох місяців у приміщенні колегії Сестер Служебниць. У своїх лекціях Р. Ва-
силик пояснював символіку ікон, проводив практичні заняття іконописання 
з учнями з Прудентополя і Куритиби. У періодиці Бразилії підкреслено, що 
п. Ва силик знайомив бразилійців із мистецьким та духовним значенням ікони 
у Церкві, що викликало велике зацікавлення іконописанням серед віруючих як 
Української церкви, так і латинського обряду [7], а також експонував твори 
своїх учнів і власні у провінції штату Парана. Виставка відбулася у залі держав-
ного Бюро Культури за сприяння Генерального Консульства України, 
Українсько-Бразильського Центрального представництва та Єдиного Центру 
— Центрально-Східний Університет за підтримки Бюро Культури та фонду 
Араукарія [8].

Саме у сакральному мистецтві талант митця розкрився найповніше. У не-
залежній Україні художник сакрального мистецтва Р. Василик виконав чимало 
творів для облаштування храмів Львова, Києва, Тернопільщини, Сумщини 
(Хорунжівка), Великобританії (Вулвергамптон), Польщі (Бартощ), Бразилії. 
Він був головним художником церкви Пресвятої Покрови (вул. Личаківська), 
що належить отцям-селезіянам, автор запрестольної ікони «Пресвята 
Богородиця Покрова» церкви жіночого монастиря студиток у Львові, а також 
численних іконостасів. Починаючи від 1991 р., митець працює над проектами, 
технічною документацією, ескізами комплексного оформлення монастирської 
церкви Пресвятої Богородиці Покрови отців-селезіян.
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1992 р. Р. Василик очолював авторську групу в складі К. Марковича, 
Р. Кислого, Р. Студницького, В. Кордюка, що виконувала художні роботи церк-
ви Св. Володимира і Ольги (картон, гуаш), створив проект іконостаса, а також 
виконав усі запрестольні ікони та ікони апостолів (понад 60 ікон).

Як знавець сакральної архітектури Р. Василик завжди досягає гармонії 
і синтезу між спорудою храму та його облаштуванням. Він ніколи не поруйнує 
старовинного культового храму. Для нього найважливішими у храмах є іконо-
стаси, і він завжди наголошує, що кожен з них є неповторним.

1993 р. він отримав запрошення виконати іконостас для УГКЦ у м. 
Вулвергамптон у Англії. Це була копітка робота, яка включала проектування, 
різьблення іконостаса і написання 22 ікон. Матеріалом для різьблення іконо-
стаса митець традиційно обрав липу, застосував тонування. Ікони написав 
на дошках, наносив левкас, позолоту, писав темперою.

У 1994 р. Р. Василик створив проект іконостаса Єпархіальної каплиці 
та виконав чотири намісні ікони (дошка, левкас, позолота, темпера) у Коломиї, 
Коломиє-Чернівецької Єпархії. Першої Епархії, яку очолив його рідний брат 
владика Павло Василик.

У 1994 р. була створена Запрестольна ікона Святопокровського жіночого 
монастиря (дошка, левкас, позолота, темпера, 290  160) для жіночого Свято-
покровського монастиря Студиток у Львові.

Ряд ікон виконав у 1998 р. Зокрема, Запрестольну ікону Пресвятої Богоро-
диці (дошка, левкас, позолота, темпера, 250  120), а також дві намісні ікони 
іконостаса (дошка, левкас, позолота, темпера, 150  60) для Музейно-мемо-
ріаль ного комплексу садиби Патріарха Йосипа Сліпого у с. Заздрість на Тер-
нопільщині. 1999 р. завершив для цього ж комплексу іконографічні портрети 
Патріарха Йосифа Сліпого та Митрополита Андрія Шептицького. Цього ж 
року він виконав чотири намісні ікони іконостаса УГКЦ в Бартошицях (120  50 
Польща), три ікони «Дейксис», «Христос на троні» (210  120), Богородиця 
та Іван Предтеча (180  50), шість ікон празникового ряду і «Тайну вечерю».

В ікономалярстві сьогодні Роман Василик займає одне з чільних місць. Він 
прагне розвивати найбільш традиційні й питомі риси саме української ікони, 
яку цінує понад усе. Виконані ним ікони бездоганно скомпоновані, відзнача-
ються вишуканою кольоровою гамою та високою духовністю. Завдяки цьому 
вони урочисті й випромінюють світло і радість. Залишаючись іконописцем-
традиціоналістом, Р. Василик являє нам зразки сучасного сакрального мисте-
цтва. Для нього традиція — це не щось застигле, безмежно віддалене й рутинне, 
а лише форма передачі істини від покоління до покоління. Досвід пращурів 
живе і множиться, постійно збагачується, набуває нових форм і рис. За минулі 
сторіччя українська ікона пройшла складний шлях розвитку, на ній позначився 
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вплив епох, змінювалася колористика, окремі деталі й декоративні елементи, 
але завжди незмінною лишалася її енергетична духовна сутність. Такими тра-
диційними у кращому розумінні цього слова і новаторськими рисами наділені 
усі ікони Р. Василика.

2002 р. митець і педагог отримав звання «Заслужений діяч мистецтв 
України». Наведемо цитату з клопотання перед Президентом України про при-
своєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України» Р. Василику 
від Курії Львівської Архієпархії Української греко-католицької церкви, під-
писаного Главою Любомиром Гузарем: «Роман Василик відомий передовсім як 
художник в ділянці церковного мистецтва. Він є автором цілого ряду монумен-
тальних робіт релігійного змісту. Іконописні твори, виконані п. Василиком, 
знаходяться, крім нашої держави, в українських храмах Англії, Польщі. Репро-
дукції творів цього художника прикрашають титульні сторінки друкованих 
видань в Україні та за її межами. Заслуговує уваги те, що п. Василик, дбаючи 
про продовження традицій іконописання, власними силами та за підтримки 
адміністрації Львівської академії мистецтв відкрив першу в Україні кафедру 
Сакрального мистецтва.

Роман Василик постійно співпрацює з львівською архієпархією УГКЦ. Він 
є членом Душпастирської єпархіальної ради, членом Комісії з питань будівни-
цтва, реставрації та оздоблення сакральних споруд. Активно популяризує на-
ціональну духовну культуру в ділянці сакрального мистецтва в засобах масової 
інформації, учасник багатьох міжнародних наукових конференцій. Роман 
Василик брав активну участь у роботі Комісії з підготовки візиту Святішого 
Отця Івана Павла ІІ в Україну, був співголовою підкомісії з питань мистецько-
го оформлення місць зустрічі святішого Отця з львів’янами. Ним були виконані 
беатифікаційні ікони для освячення Святішим Отцем».

Творчість Романа Василика вже сьогодні є великим внеском в культуру 
України. Його багатогранна діяльність, творча енергія надихає до творчих зле-
тів і його учнів, яких навчає твердо стояти на засадах українського традиційно-
го іконопису, бути патріотами національної культури і духовних надбань свого 
народу.
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Аннотация. Тарасенко А. А. «Что было встарь, то повторится снова…» Неомифологизм 

в скульптуре А. Князика. Рассмотрен характер трактовки мифологических образов в монумен-

тально-декоративных и станковых произведениях одесского скульптора А. Князика в сравнении 

с древними источниками. Показано бытие авторского мифа в современном искусстве.

Ключевые слова. Миф, скульптура, монумент, античность, метафора.

Анотація. Тарасенко А. А. «Що було в давнину, те повториться знову…» Неоміфологізм 

у скульптурі О. Князика. Розглянуто характер трактування міфологічних образів у монументаль-

но-декоративних та станкових творах одеського скульптора О. Князика у порівнянні з стародавні-

ми джерелами. Показано буття авторського міфу у сучасному мистецтві.

Ключові слова. Міф, скульптура, монумент, античність, метафора.

Annotation. Tarasenkо A. A. New Mythology in the Sculptures of A. Knyazik. The treatment of 

monumental-decorative and easel creations of sculptor A. Knyazik from Odessa comparing with antic 

sources. The existence of author myth in modern art is shown.

Key words. Myth, sculpture, monument, antiquity, metaphor.

Творчество pаслуженного деятеля искусств Украины Александра Князика 
питает античная мифология. Многие монументально-декоративные произве-
дения скульптора являются частью городской среды Одессы, хранящей память 
о греческой цивилизации. Творчество художника основывается на гуманисти-
ческих традициях античного искусства. Качества и состояния героев скульптор 
выражает через экспрессию их тел.

Цель исследования: рассмотреть изменение характера трактовки мифоло-
гического образа в монументальной и станковой скульптуре А. Князика в срав-
нении с древними источниками; тем самым рассмотреть бытие авторского ми-
фа в пространстве культуры.

Андрей ТАРАСЕНКО

«ЧТО БЫЛО ВСТАРЬ, ТО ПОВТОРИТСЯ СНОВА…»
Неомифологизм в скульптуре А. Князика
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Задачи исследования:
– выявить основные мифологические мотивы монументальной и станко-

вой скульптуры А. Князика и включить их в контекст мировой культуры;
– определить влияние языческой и христианской иконографии на формо-

образование скульптуры А. Князика;
– показать мифологический «интертекст», помогающий раскрыть худо-

жественное содержание произведений одесского скульптора.
При изучении скульптуры А. Князика используется компаративный метод 

в его типологическом аспекте и метод художественно-стилистического анали-
за. Для определения влияния языческой и христианской иконографии на фор-
мообразование новых изобразительных средств в скульптуре А. Князика ис-
пользуется иконографический метод. Важный для нашего исследования 
иконологический метод, который помогает раскрыть художественное содер-
жание скульптурных произведений.

Творчество художника не получило должного осмысления в искусствоз-
нании. В исследовании мы обращаемся к произведениям мастера и опираемся 
на его высказывания об искусстве.

В 1959 г. А. Князик окончил Киевский художественный институт. 
Академическая система обучения этого времени была направлена на анатоми-
чески точную передачу формы тела человека. При этом утрачивалась услов-
ность и выразительность языка скульптуры. В соответствии с программой соци-
алистического реализма академизм унифицировал содержание и форму 
искусства. Классическое наследие гуманистического искусства античной Греции 
было выхолощено. «С течением времени (особенно XIX–XX вв.) искусство 
становилось всё более усложненным, психологическим, излишне изобразитель-
ным», — говорит А. Князик [12]. Скульптор утверждает свою творческую про-
грамму: «Мир, окружающий нас, прекрасен и гармоничен, но художник должен 
создать свой собственный мир со своими акцентами, создать то, чего нет 
в действительности. Это и есть момент творчества. Конечно, такое отно-
шение к искусству может выглядеть как вызов, но без вызова невозможно со-
здать ничего нового и оригинального» [9, с. 18]. В стремлении вернуть скульпту-
ре пластическую ценность А. Князик обращается к наследию античной культуры, 
язык которой обладал выразительностью и простотой, присущей монументаль-
но-декоративному искусству. Отрицая академизм, А. Князик возвращается 
к первоистокам: «Меня привлекает искусство архаики, скифские бабы, перво-
бытные наскальные рельефы» [13]. В искусстве архаики и ранней классики, по 
словам Б. Р. Виппера, «художник пошёл на компромисс, он уступил природе, 
реальности, но не отдал ей в жертву единство пластической формы. Мрамор 
ещё торжествует над иллюзией живого тела» [4, с. 348].
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1. А. Князик. Муза. Одесса. 1982. 

Кованная медь. Н — 385 см. 

2. А. Князик. Похищение Евро-

пы. 2000. Н — 20 см. Бронза, 

камень. 3. Эрот на дельфине. 

Римская реплика I в н. э. с гре-

ческого оригинала III в. до н. э. 

4. Тициан. Похищение Европы. 

Фрагмент. 1559. 5. В. Серов. 

Похищение Европы. 1910. 

6. Букраний. III–II вв. до н. э.

7. А. Князик. Похищение Евро-

пы. Одесса. 1988. Н — 180 см. 

Песчаник.

1

3 4

2

5 6 7
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Основываясь на традиционной мифологии, А. Князик даёт не только свою 
трактовку мифопоэтического образа, но зачастую творит индивидуальный 
миф. «Всегда найдутся люди с моим пониманием эстетики и мифологии», 
— говорит ваятель [13]. Такая установка скульптора предполагает свободную 
интерпретацию зрителем его произведений.

Монументально-декоративная скульптура А. Князика «Муза» (1982) рас-
положена в г. Одессе у театра Музыкальной комедии. В первоначальном за-
мысле предполагалось, что «Муза» (девушка на дельфине) будет помещена 
в центр фонтана перед театром. В окончательном варианте она приветствует 
зрителей при подходе на театральную площадь. Такая ситуация имеет аналог 
в расположении памятника Дюку де Ришелье И. П. Мартоса, где герцог при-
ветствует поднимающихся по Потёмкинской лестнице гостей города. Появле-
ние жанра музыкальной комедии вызвало потребность в создании нового ми-
фологического образа музы. Скульптор изобразил её в виде сидящей 
на дельфине девушки с лирой в руках. Образ музы вызывает ассоциации с не-
реидой. Поскольку создавался аллегорический образ Одесской музкомедии 
(города у моря), то стояла задача связать образ музы с морем. Скульптор на-
шёл его в пластике дельфина, как бы вторящему ритму волны. В то же время, 
дельфин мифологически связан с образом рождённой из морской пены 
Афродиты и Эрота (например, «Эрот на дельфине». Римская реплика I в. н. э. 
с греческого оригинала III в. до н. э.). Тетис, супруга Океана, также изобража-
лась верхом на дельфине.

Жест воздетых к небесам рук музы напоминает силуэт кифары — музы-
кального инструмента покровителя музыки и поэзии Аполлона-Мусагета. 
Обнажённая фигура девушки (в соответствии с классическими традициями) 
определяет вневременной характер идеального образа. А. Князик говорит, что 
он «стремился передать ощущение радости жизни, восторга» [13]. Образ 
музы в монументально-декоративной пластике Одессы имеет историческую 
традицию. У портала Одесского театра оперы и балета представлены скуль-
птурные композиции, олицетворяющие муз комедии и трагедии (в стилистике 
необарокко). По пластической декоративности формы, выразительности силу-
эта, скульптура А. Князика близка модерну. Поэтому интересно сравнить эту 
композицию с живописным полотном В. Серова «Похищение Европы» (1910). 
Огромные золотые рога быка-Зевса, к которым прижалась Европа, также на-
поминают лиру. Обе композиции построены по принципу восходящей диагона-
ли (быка и дельфина) и вертикали (девушка), определяющей композиционный 
центр. Если могучий бык — Зевс в картине Серова должен преодолеть сопро-
тивление водной стихии, то приподнятая на пьедестале волны и окутанная 
воздухом героиня скульптуры А. Князика обладает лёгкостью. Мощное движе-
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2

1

3

4

1. А. Князик. Кентавр. 1991. Н–38 см. Бронза. 2. Триумф Венеры. Мозаика из Тимгада. Алжир. 2 в. 

3. Кентавр и Эрот. Римское повторение греческого оригинала. 120 г. до н. э. 4. А. Князик. Падший 

Ангел. 1990. 12  28  11 см. Терракота. 5. Гудон. Морфей. 1777. 6. Умирающий воин. Статуя с за-

падного фронтона храма Афины Афайи на о. Эгина. Конец 6 в. до н. э.

5

6
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ние фигуры девушки ввысь имеет аналогии в скульптуре ХХ в. (например: 
Э.-А. Бурдель «Гений польской эпопеи», 1909–1929; И. Мештрович 
«Освобождение Персефоны», 1946).

Отмеченное нами родство «Музы» с сюжетом «Похищение Европы» под-
тверждается обращением А. Князика к этому мифологическому мотиву 
в скульптуре из песчаника «Похищение Европы». Она создана в 1988 г., когда 
мастер организовал в Одессе Первый международный симпозиум по скульпту-
ре в камне. Вместе с произведениями других участников симпозиума эта скуль-
птура стала украшением садово-паркового комплекса «Олимпийский». «Мне 
кажется, — пишет скульптор, — что искусство — это игра, — игра вообра-
жения, игра в условность… Весь вопрос заключается в том, насколько убеди-
телен будет художник в своей игре, и сможет ли он удивить зрителя» [2]. 
Чтобы показать условный характер композиции А. Князика, сравним её с жи-
вописным полотном Тициана на аналогичную тему («Похищение Европы», ок. 
1559). Стремясь дать жизненно-убедительную трактовку мифа, мастер 
Ренессанса передаёт близкие к реальным пропорции персонажи. Они изобра-
жены в пространстве морского пейзажа, построенном в соответствии с закона-
ми прямой перспективы. А. Князик даёт оригинальную трактовку мифологи-
ческого сюжета. Для того, чтобы выразить грандиозность превратившегося 
в быка Зевса (воплощение силы), скульптор показывает лишь его голову, кото-
рую увенчивает изящная фигурка финикийской принцессы. Динамика проти-
воборства божественного мужчины и земной женщины заменяется триумфом 
гармонии: сила Зевса уравновешена женственностью Европы. Композиция ос-
нована на равновесии масс, симметрии. Как и большинство произведений 
скульптора, она рассчитана на фронтальный осмотр. Голова быка обладает 
выразительным силуэтом с декоративно проработанной внутренней формой. В 
то же время, знаковая выразительность двуединого образа (быка и женщины) 
достигнута благодаря пространственным проёмам, выделяющих фигуру 
Европы. В 1990 и 2000 гг. в скульптуре малых форм А. Князик создал варианты 
композиции под названием «Европа». Декоративная трактовка формы напо-
минает ассирийские рельефы. Аналоги можно найти также в изображении 
быка рельефа кубка из Вафно (1500 до н. э.); в Одесском археологическом му-
зее экспонируется «Букраний» (III–II в. до н. э.), представляющий культовое 
изображение головы быка.

Древнейшая мифологема двуединства человека и животного нашла про-
должение в станковой скульптуре «Кентавр» (1991), где А. Князик создал но-
вый мифологический образ кентавра-андрогина. Языком пластики он показал 
психологическую дисгармонию единых телом мужчины и женщины. Согласно 
греческой мифологии, в древности жили существа, соединяющие в себе при-
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1. А. Князик. Изгнание из рая. 1991. Н — 59 см. Бронза. 2. Мазаччо. Изгнание из рая. 1428. 3. И. Ке -

реньи. Демонстрация. 1953. 4. Адам и Ева. Деталь рельефа саркофага Юния Баса. Рим. Ок. 359. 

5. Клодион (1738–1814). Амур и Психея. Без даты.
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знаки обоих полов. Объединяющие в себе первозданные начала природы, муж-
ские и женские силы Неба и Земли андрогинны были могущественны и посяга-
ли на власть богов. Чтобы уменьшить их силу Зевс разделил их пополам. С тех 
пор «половинки» стремятся вновь обрести друг друга. Основываясь на древней 
мифологии, А. Князик соединил кентавра и кентаврессу в новый андрогин. 
Лирическое душевное состояние персонажей выражено в жестах и пластике 
тел. Важную роль играет сложная ритмическая организация внутреннего про-
странства скульптуры, которое напоминает сложный декоративный узор.

Для уяснения особенностей трактовки современным скульптором мифо-
логического образа, рассмотрим произведения античности и Ренессанса 
на родственную тематику. В скульптуре античности (например, «Кентавр 
и Эрот», римская реплика II в. н. э. с греческого оригинала II в. до н. э.; «Три-
умф Венеры», II в.; «Кентавр с Аполлоном», I в.) проявлена жизненная сила, 
энергия жизнетворящей любви. С. Боттичелли в картине «Паллада и кентавр» 
(1482) выразил идею соединения силы с мудростью. В отличие от рассмотрен-
ных выше героев античных и ренессансных произведений персонажам 
А. Князика свойственна рефлексия. Биологическое (связанное с природой) на-
чало современного человека находится в противоречии с его индивидуальной 
психологией.

Качество рефлексии присуще и скульптуре «Плачущий гений» (1990). 
Впечатляет выразительность ритма внутренних проёмов и внешних изгибов 
изображённого тела. Иконография и геометризированный характер трактовки 
формы родственны изображениям умирающих воинов на западном фронтоне 
храма Афины Афайи на острове Эгина (VI в. до н. э.). В скульптуре архаики 
проявлен героический дух умирающих воинов. Отметим также композицион-
ную близость «Плачущего гения» А. Князика скульптуре Ж. Гудона «Морфей» 
(1777). Бог сна Морфей является братом Танатоса — бога смерти. В отличие от 
глубокого покоя, свойственного скульптуре Ж. Гудона, в «Плачущем гении» 
одесского скульптора пластически проявлена экспрессия отчаяния. В этой 
связи можно вспомнить картину М. Врубеля «Демон поверженный» (1902), где 
выражена разрушающая сила эгоцентризма.

В скульптуре «Изгнание из Рая» (1991) трагическая ситуация отторжения 
от Бога прародителей и их изгнания из Рая заменяется оптимистическим шес-
твием новых Адама и Евы — созидателей Рая на Земле. Такая трактовка биб-
лейского сюжета отражает мировосприятие скульптора того времени, свойс-
твенное большинству советских людей. Родственный сюжет можно видеть 
в скульптуре «Демонстрация» (1953) венгерского скульптора И. Кереньи, пред-
ставляющей своеобразный парафраз христианской иконографии. Юношу 
и девушку, несущих деревце, направляет молодой человек с развивающимся 
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1. А. Князик. Спартак. Одесса. 1988. Н — 310 см. Кованная медь. 2. Критий и Несиот. Тираноубий-

цы Гармодий Аристогитон. Ок. 477 г. до н. э. 3. Голова Геракла. Греция. Около 490 до н. э. 4. Э-А. 

Бурдель. Воин с мечом. Около 1898. 5. Э. Амашукели. Монумент Победы. 1979



• 136 •

А н д р е й  Т а р а с е н к о

знаменем. Он выполняет роль, которая противоположна миссии ангела с кара-
ющим мечом, изгоняющего согрешивших Адама и Еву из Рая на землю — 
в юдоль печали. Как, например, во фреске Мазаччо «Изгнание из Рая» (1428), 
где показаны рыдающие и удручённые своей наготой первые мужчина и жен-
щина. Манифестированный А. Князиком христианский сюжет неожиданно 
выражает языческую идею счастья земной любви. По содержанию его компо-
зиция близка таким произведениям античности и классицизма, как, например: 
«Сатир и менада» (начало V в. до н. э.); Клодион (1738–1814) «Амур и Психея» 
(без даты); Ж. Гудон «Диана» (1782) и «Аполлон» (1790).

Символическим атрибутом композиции «Изгнание из Рая» А. Князика, 
как и рельефа римского саркофага Юния Баса (359 г.), является древо. В ран-
нехристианском изображении Древо познания добра и зла, по сторонам кото-
рого показаны отчуждённые Адам и Ева, является устойчивым центром компо-
зиции. Иерархический характер определяет монументальность этого 
вневременного образа. В трактовке А. Князика ветхозаветный сюжет приобре-
тает жизненно-конкретное выражение. Композиция имеет динамический ха-
рактер, как и у преодолевших внешнюю статику средневековья художников 
Возрождения и барокко.

Монументальная скульптура А. Князика «Спартак» (Одесса, 1988) установ-
лена вблизи стадиона на перекрёстке дорог. Спартак может быть классифициро-
ван не только как исторический, но и культурный герой. Культурные герои по-
беждают силы Хаоса (чудовищ) и способствуют установлению миропорядка. В 
мифах о культурных героях смоделированы архетипы и общечеловеческие, кар-
динальные типы поведения: храбрец, защитник, богатырь. Интересно просле-
дить трансформацию образа Спартака в советском искусстве ХХ в. и, в частнос-
ти, в скульптуре А. Князика. В ряду революционных и общественных деятелей 
Спартак вошёл в утверждённый 30 июля 1918 г. «Список лиц, коим предположе-
но поставить монументы в городе Москве и других городах РСФСР» [3]. Целью 
«Ленинского плана монументальной пропаганды» было выражение «средствами 
монументальной пластики идей революционного освобождения трудящихся 
масс, поднимая их на защиту нового государства» [11, с. 143]. В 1935 г. было ос-
новано спортивное общество «Спартак», целью которого была подготовка фи-
зически крепких тружеников и защитников отечества. А. Князик даёт новое ис-
толкование образа предводителя восставших рабов. В его скульптуре Спартак 
призывает народ на стадионы. Происходит трансформация героя-воина в спорт-
смена — физически совершенного человека.

А. Князика привлекает условность языка искусства Древнего Египта и гре-
ческой архаики. Спартак показан в сложном динамическом ракурсе: ноги и го-
лова изображены в профиль, а торс — в фас. Такой приём способствует знако-
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1. А. Князик. Обновление. 1990. Н — 54 см. Бронза. 2. А. Князик. Освобождение. 1991. Н –83 см. 

Пес ча ник. 3. Ф. Ф. Щедрин. Марсий. 1776. 4. Микеланджело. Апостол Варфоломей. Фрагмент 

фрески «Страшный суд». 1535–1541. 5. Ле Корбюзье. Модулор. 1947. 6. Арфист с о. Кеос. Около 

2000 г. до н. э.
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вой выразительность силуэта объёмной скульптуры. Лицо Спартака — это 
«благородная маска идеального человеческого лица» [4, с. 348]. Стилистическую 
выразительность архаики А. Князик во многом воспринял через творчество 
Э.-А. Бурделя, который после торжества академизма возвращал скульптуре 
условность её языка выражения. Вслед за Э.-А. Бурделем (например, «Воин 
с мечом», ок. 1898) А. Князик совмещает неоклассическую лепку формы с ико-
нографией Египта и греческой архаики, которые привлекают его найденной 
в течение тысячелетий выразительной монументальной формой. Например: 
«Голова Геракла» (Около 490); Критий и Несиот. «Тираноубийцы Гармодий 
и Аристогитон» (Римская копия с бронзового оригинала. Ок. 477 до н. э.); 
«Группа Диоскуров на Квиринале в Риме» (II в.); «Статуя Августа из Прима 
Порта» (ок. 20 г. до н. э.). Творческая ориентация А. Князика на условную трак-
товку формы монументально-декоративной скульптуры была присуща другим 
мастерам того времени (например, Э. Амашукели. «Монумент Победы», 1979).

В 1990 г. в Италии был объявлен конкурс «Дантеско» на создание скуль-
птуры малых форм, посвящённой теме «Чистилища» из «Божественной коме-
дии» Данте Алигьери. Конкурс проводится каждые четыре года. За скульптуру 
из бронзы «Обновление» (1990, h — 40 см) А. Князик был удостоен золотой 
медали. Произведение находится в месте, где похоронен Данте — в соборе Св. 
Франциска в Равенне. Второй вариант этой композиции (2000, h — 50 cм) нахо-
дится в экспозиции Одесского художественного музея. Тема конкурса давала 
возможность проявления в пластической форме метафорического мышления. 
«Особый интерес в скульптуре для меня представляет второй смысл, зало-
женный в произведении», — пишет мастер [2]. Импульс к созданию пластичес-
кого образа дали строки великого Флорентийца:

Песнь 27

31 Отбрось, отбрось всё, что твой дух сковало!

Взгляни — и шествуй смелою стопой!

76 Душа спешит из тела прочь, но в ней

И бренное, и вечное таится.

Содержательная основа скульптуры «Обновление», по словам А. Князика, 
состоит в том, что «человек «сбрасывает» свои инстинкты, злодейские по-
мыслы, чтобы обновиться, освободиться от дурного прошлого» [13]. 
Родственную мысль необходимости духовного очищения выразил культуролог 
Дж. Кэмпбэлл: «Современный герой, современная индивидуальность, осмелив-
шаяся прислушаться к призыву и отправиться на поиски чертога той сущности, 
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1. А. Князик. Памятник сотрудникам милиции. Одесса. 1997. Н–310 см (без пьедестала). 2. Охота 

на льва. Мозаика из Пеллы. 3 в. 3. М. Козловский. Геркулес на коне. 1799. 4. Рельеф с изображением 

Георгия Каппадокийского и Федора Стратилата из Михайловского Златоверхого монастыря в Кие-

ве. Конец XI — начало XII. 5. Второй подвиг Геракла. Уничтожение Лернейской гидры.
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воссоединение с которой является его предназначением, не способна — и не 
должна — дожидаться, пока его сообщество сбросит свою шелушащуюся кожу 
гордости, страха, рациональной алчности и освященного ложного понимания» 
[7, с. 292].

Динамическая пластика тела персонажа скульптуры Князика передаёт эк-
статическое состояние возрождения. Символическое «обновление» показано 
скульптором как жизненно убедительная ситуация снятия одежд. В частности, 
костюма аквалангиста. В те годы среди одесских живописцев был популярен 
сюжет «Водолазы» (Ю. Егоров, А. Лоза, О. Слешинский). Реалистическая «сю-
жетная мотивировка» делает метафорический образ чувственно достоверным. 
«Что же касается скульптуры, — говорит А. Князик, — то, на мой взгляд, — 
это умение выражать свои чувства с помощью различных объёмов и форм, да 
так, чтобы зритель верил и сопереживал вместе с автором» [9, с. 39].

Интересно проследить воплощение темы символического обновления че-
ловека в мировом изоискусстве. Например, впечатляет грандиозность устра-
шающего образа апостола Варфоломея, держащего свою потерявшую форму 
кожу с автопортретом Микеланджело из «Страшного суда» (1535–1541). 
Ф. Щедрин в мучительном изломе тела наказанного Аполлоном Марсия (1776) 
обнажил мышечный покров, подчёркивая нестерпимость переживаемого стра-
дания. Персонаж А. Князика легко освобождается от изношенной одежды — 
кожного покрова. Но под ним оказывается не физиологическое «Экорше» 
Гудона, а скульптурный эквивалент «Модулору» (1947) человека ХХ века, вы-
раженный архитектором Ле Корбюзье.

Выразительность образа «Обновления» А. Князика основана на контрас-
те объёмной формы и контррельефа, что характерно для пластического языка 
модернизма (А. Архипенко, П. Пикассо, Г. Мур, Н. Габо, Ж. Лифшиц). Характер 
трактовки «сброшенного тела» персонажа композиции А. Князика имеет ана-
логию в трагическом изломе кубизированных форм тела аллегорической фигу-
ры «Памятника разрушенному Роттердаму» (1951) О. Цадкина. А. Князик 
всегда помнит, что скульптура — это не только объём, но и определённым об-
разом оформленное посредством объёма пространство. Как писал А. Архипенко: 
«Полой формы не существует без выпуклой линии круга, как не существует 
круга без пустоты. Нет вогнутой поверхности без выпуклой и не существует 
выпуклой поверхности без вогнутой. Оба элемента растворяются в одном пре-
красном ансамбле. В творческом процессе, как и в самой жизни, реальность 
негативного есть концептуальным знаком отсутствия позитивного» [10, с. 105]. 
Сравнение первого и второго вариантов скульптуры «Обновление» показыва-
ет, что с течением времени мастер достиг более выразительного ритмического 
соотношения массы и пространственных проёмов.

А н д р е й  Т а р а с е н к о
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Выразительность скульптуры А. Князика достигается за счёт лаконизма 
формы: «Для меня прообразом изоискусства являются дорожные знаки. Всё что 
я делаю, стараюсь сделать просто» [12]. Это качество присуще метафорической 
скульптуре «Освобождение» (1991), находящейся в Одесском художественном 
музее. По словам автора, её «визуальная структура соответствует представ-
лению о человеке, который завяз в болоте и должен суметь сам оттуда вы-
браться. Он, подобно Мюнхаузену, вытягивает себя за волосы» [13]. Экспрессия 
образа основана на контрасте фактуры камня, переходящего в другое качество. 
Дикий, сколотый, но не обработанный камень противопоставлен отшлифован-
ной фактуре освобождающегося из немоты бесформенности человека. Такой 
художественный приём использовал Микеланджело («Пробуждающийся ги-
гант», «Пленник», 1513–1516). Приём «незаконченности», по словам Б. Р. 
Виппера, отвечал внутренней, скрытой тенденции его творческого процесса, 
когда «энергия человеческого тела оказывается скованной тяжёлой массой не-
оформленной глыбы и когда тщетное стремление героев Микеланджело сбро-
сить эти оковы невольно отождествляется зрителем с субъективными пережива-
ниями мастера в его страстной борьбе с косной материей» [5, с. 35]. Особенно 
актуально для А. Князика творческое наследие Г. Мура. «В Киевском художест-
венном институте учили соответствию натуре, — говорит скульптор. — Я 
считаю, что близость к природе не в этом. Напоминающая выветренные камни 
скульптура Мура воплощает естественную пластику» [12]. Знаковая пластика 
персонажа скульптуры «Освобождение» близка также древним наскальным 
петроглифам и мистической простоте кикладских идолов и «скифских баб».

Созданный А. Князиком «Памятник сотрудникам милиции» (1997) установ-
лен на Александровском проспекте г. Одессы. (Высота памятника с постаментом 
— около 800 см. Скульптура без постамента — 310 см). Это произведение созда-
но в духе национальной романтики, которая имеет свой круг легендарно истори-
ческих, героических образов и обращается к фольклорному, сказочному миру 
и христианской истории. В монументе сотрудникам милиции показан герой, за-
несший карающий меч над двуглавым змием. Происходит борьба за космический 
порядок. Этот монумент даёт возможность рассмотреть бытие мифа в про-
странстве культуры. В семиотике есть понятие: «основной миф». К такому мифу 
относится миф о змееборчестве. Доктор философии Ю. Линник считает, что 
и гигантомахия эллинов, и Георгий Победоносец, поражающий дракона, — это 
одна традиция, один архетип [8, с. 30–31]. Созданный А. Князиком героический 
образ имеет изоморфный характер. (Под изоморфизмом подразумевается ис-
пользование близких по семантике тем, сюжетов и персонажей). В нём соедини-
лись миф об убивающем гидру Геракле с более поздним христианским образом 
Георгия Победоносца. Второй подвиг, совершённый Гераклом, завершился 
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уничтожением Лернейской гидры — чудовища, порождённого Тифоном 
и Ехидной. Как пишет Р. Грейвс, мечом или коротким клинком Геракл отрубил 
последнюю бессмертную голову гидры [6, с. 110–113]. Уничтожение Лернейской 
гидры изображено на метопе храма Зевса в Олимпии (ок. 460 г. до н. э.). Герой 
скульптуры А. Князика изображён не с копьём (обычным для средневекового 
образа Георгия), а с мечом. Его иконография близка также изображениям вои-
нов античности (например, «Охота на льва», III в. до н. э.).

Скульптор создал символический образ сотрудников милиции, павших 
в борьбе с бандитами. Для возвеличивания героев А. Князик обращается также 
к христианской иконографии святых заступников-змееборцев (например, 
«Георгий Каппадокийский и Фёдор Стратилат», конец XI — начало XII вв.). 
Создать собирательный образ героев Украины скульптору помогает одежда 
воина Киевской Руси и знак трезубца на его груди. Предшественником 
А. Князика в современном прочтении темы героя-змееборца был В. Васнецов, 
создавший рельеф «Георгий Победоносец» (1900–1905) на фасаде 
Третьяковской галереи. А. Блок в поэме «Возмездие», в описании русских 
войск, возвращающихся с Балкан, пишет: «Их лица строги, груди серы, / 
Блестит Георгий там и тут». В скульптуре классицизма образ змея как символа 
зла показан в памятниках Э.-М. Фольконе «Медный всадник» и М. И. 
Козловского «Геркулес на коне» (1799).

Создавая монумент из красного гранита, скульптор использует вырази-
тельные возможности камня. Мощная фигура воина вписана в монолит. 
Сохранить целостность композиции помогает изображение развивающегося 
за плечами героя плаща. Впечатление динамики достигается не только позой 
змееборца, но и глубоким рельефом складок. С помощью различной обработки 
камня показан контраст фигуры и одежды. В этой скульптуре (в отличие от 
бронзового «Спартака») основным средством выражения является не силуэт, 
а внутренняя проработка формы, близкая горельефу. Такая трактовка оправ-
дана установкой памятника в сквере, а не на большой площади. Высокая сте-
пень обобщения, подчёркнутый ритм, орнаментальность, выявление вырази-
тельных возможностей камня придают монументу декоративность. В этом 
сказалось впечатление от византийской пластики, полученное скульптором 
в Стамбуле (в бывшей столице Византийской империи — Константинополе он 
был за два года до создания памятника).

Выводы.
Миф, являясь фундаментом искусства А. Князика, дает возможность пре-

одоления ограниченности конкретного исторического времени. В его творчес-
тве стираются границы между прошлым и настоящим.

А н д р е й  Т а р а с е н к о



Создать пластический ясный выразительный образ Музы скульптору по-
могает знание мифологии и иконографии античного (прежде всего) и мирово-
го искусства.

Монументальный характер образа Cпартака и героя-змееборца 
(«Памятник сотрудникам милиции) основывается на глубинной связи с твор-
чески переосмысленным мифологическим «культурным героем».

Метафорические произведения художника: «Похищение Европы», 
«Кентавр», «Изгнание из Рая» предполагают сотворчество зрителя, его умение 
воспринять философский план образа и почувствовать образно-эмоциональ-
ный эффект. Станковые произведения Князика обладают качествами монумен-
тально-декоративной пластики. Им присущи: выразительность силуэта, высо-
кая степень обобщения формы, декоративность. (Например, «Кентавр» может 
служить как эскиз садово-парковой скульптуры).

В скульптуре А. Князика мы видим творческое освоение культурного на-
следия Древнего Египта и греческой архаики, адаптированных модерном 
(Э.-А. Бурдель), искусства Византии, Древней Руси и авангарда. Ориентация 
на эти традиции способствовала формированию индивидуальной стилистики 
его монументально-декоративной скульптуры.
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«Каждая отдельно взятая манифестация культурин-

дустрии безотказно воспроизводит человека как то, во что 

превратила она его в целом. Надзор за тем, чтобы процесс 

простого воспроизводства духа случайно не привел к расши-

ренному его воспроизводству, осуществляется всеми ее аген-

тами, от продюсера до женских союзов».

Макс ХОРКХАЙМЕР, Теодор В. АДОРНО

Диалектика Просвещения: Философские фрагменты, 1944

«Идея свободы непостижима для созерцания — этого 

нуждающегося, побирающегося зрения. Это внешнее проти-

воречие случайности и произвола идеи свободы — создает ви-

димость необходимости искусства и искусственного плос-

кого, стеклянного взгляда искусствоведения, пытающегося 

создать зрение из ничего… Критика существующего вообще 

проблематична, поскольку стала обыденным предметом 

быта, скучным условием существования обывательской пас-

сивности, освежающей, как зевок, вызванный низкопробным, 

убого поставленным зрелищем рыночного стриптиза».

Алексей БОСЕНКО

Время страстей человеческих: Напрасная книга, 2005

Сегодня каждого художника, кто рискнет развивать интуитивные медита-
ции в духе негативной диалектики франкфуртской школы философии, а значит 
тех, кто исследует неизведанность свободного трансцендентного пространства, 
ожидает неизменное клеймо неудачника-аутсайдера [1]. Более того. Ему вменяют 
комплекс вины за не-содеянное, обвиняя его творчество в апологетике салоннос-
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ART-МОРТИФИКАЦИЯ:
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Фрагменты социальной философии искусства
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ти, в некрофилическом смаковании декаданса и прочих грехах, где истинные 
идеалы обвиняемого обвиняющая сторона искусно подменяет своими суррогата-
ми продажной идеологии культуриндустрии. Но нужно ли теперь обращать вни-
мание на такие частности, когда на сцене современности торжествует эстетичес-
кое варварство, говоря словами Алена Бадью, «выдающее политику капитуляции 
за национальное возрождение»? Тем более, что классики социальной философии 
постулировали: «Говорить о культуре всегда было делом культуре противном… 
термин «культура» виртуально уже включает в себя процедуры схематизации, 
каталогизации и классификации, приобщающие культуру к сфере администриро-
вания» [2]. Опять же, не сбросишь со счета и понятие полистилизма, где любые 
субъективные высказывания еще имеют место быть, но эстетика стиля как бы 
отодвинута в прошлое ее актуальным эквивалентом доминантного господства, 
причем эссенцию свободы рынок культуры свел до альтернативы «или приспо-
сабливайся — или умри с голоду». Как следствие, «единство стиля системы не-
культуры» (Ф. Ницше) утвердилось базой для многих ценностных метаморфоз 
периода коллективной одержимости, когда anorexia стала модной не только сре-
ди женщин, культивирующих идеал Барби и считающих Венеру Милосскую 
и Каллипигу Сиракузскую всего лишь уродливым образчиком целлюлита; диеты, 
хирурги, не оставляя сомнений в позитивистском приоритете формы, радикально 
снимают «барочную роскошь плоти» как постыдное излишество витальности 
даже там, где природа с особым изяществом заложила, увы напрасно, индивиду-
альную красоту. Другой пример из профессиональной практики изобразительно-
го искусства, где Новое средневековье отказывает антикизированным традициям 
высказывания в искусстве ради торжества — нет, не духа, а технологических 
новшеств, приправленных сиропом философских цитат с концептуалистской 
глазурью: человек покинул сакральный круг, объединявший некогда природу, 
культуру, социальные отношения; политика и власть заменили пантеон богов, 
сама метафизика прошла фильтры секуляризации. Пытаясь искупить вину поли-
тизации искусства тоталитарным режимом, на какое-то время дискредитировав-
шим-таки музейные эталоны прекрасного, технизированная культура подталки-
вает современность к краю опасной эстетизации политики. Но мы помним, что ее 
ненасытная бездна уже вскормила некогда фашизм, с его бесчеловечной эстети-
кой войны, что так завораживала Маринетти соединением «аромата духов с запа-
хом мертвечины», а тишины природы с артиллерийскою канонадою и «архитек-
турою дыма пожарищ». Эстетизация политики манипулирует коллективным 
сознанием при создании заведомо ослепленных и оскопленных мифов, ритуаль-
но-культовых символов псевдо-культуры. Между тем, украинские президенты, 
премьеры и народные депутаты уже прочно вошли в ткань национального искус-
ства, запечатленные в бронзе и цвете, сформировав серии проектов разных сти-
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левых направленностей; а вместе с тем впустив искусство в себя, свое бытие 
и бизнес, немало способствуя тому, что личные культурные пристрастия предста-
вителей власти искусственно, или форсированно влияют на повышенное развитие 
в национальном искусстве тех или иных его видов, жанров, стилей. Эстетизируется 
само движение народных масс, выравнивающихся по цветовому спектру партий-
ных символик, при вдохновенном расписывании графитти улицами городов, 
и даже карты государства. А ведь гарантия не-повторения ошибок прошлого 
не дается простым забвением авторитарных механизмов или образцов тех тради-
ций, кои смущают печальными суггестиями. Возврат к прошлому возможен в об-
ход выцветших авторитетов, как это открыл еще между I и II мировыми войнами 
Вальтер Беньямин, — т. е. через проживание актуализированных в настоящем 
ситуаций и содержаний культурного слоя минувшего, где, скажем, неосторожная 
абсолютизация лозунга «искусство для искусства» логически подводит в середи-
не ХХ столетия к эстетизации власти и техники, где жажда создания «нового 
искусства», «новой поэзии и пластики» оборачивается панегириком разуму, ук-
ротившему машины, «металлизировавшему человеческое тело» (об этом, как 
ни нелепо это выглядит на фоне триумфа роботостроения и online технологий, 
позволяющим уже теперь эстетизировать идею звездных войн, просил помнить 
художников будущего Маринетти). Поэтому предельная осторожность (дабы 
не потревожить дух отца футуризма) не помешает нам сегодня в размышлениях, 
оценках и поступках, как и память о неоднозначности формальных проявлений 
традиций и новаций, особенно в контексте негации духовно-онтических принци-
пов творчества. И еще один важный для нас методологический нюанс, справедли-
во подчеркнутый В. Беньямином в работе «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости»: массы — как матрица изменяют отношение 
к произведениям искусства и математически делают таланты более и более еди-
ничными по отношению к значительно возрастающему проценту «культурного 
хлама» и откровенной «халтуре» (Олдос Хаксли). В тоже время массовость и до-
ступность искусства изменяют способ потребления художественной продукции, 
позволив если не углубленно созерцать, то развлекаться, приспосабливая эту 
продукцию к своим меркантильным целям.

Возвращаясь к признакам стиля некультуры системы, отметим, что сегодня 
в массовой культуре появились такие же «наркозависимые» потребители, как 
в игровом бизнесе. С той только разницей, что рост пагубного влияния игровых 
автоматов и казино медицина уже начала регулировать, спасая проданные души 
тинэйджеров и даже пенсионеров. А как же быть с культурой и искусством, эсте-
тическое пространство которых цинично превращено в арену развлекательных 
шоу? Вот в этом моменте, можно дать утвердительный ответ на заданный в самом 
начале статьи скорее риторический вопрос: да, есть смысл говорить о частностях 
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извращения культуры; как есть резон вскрывать обман псевдо-культуры, кото-
рый пока тщательно маскируется, и широкими массами не обнаружен (и это не-
смотря на то, что постсоветские государства стали капиталистическими, и деньги 
вновь введены в качестве ценности). Но хватит ли критике выдержки оставаться 
беспристрастно «слепой леди» обвинения, когда за завесой экстрим-действий, 
завораживающего насилия, несублимированной демонстрации секса или нарко-
тической отрешенности от грубой реальности, культуриндустрия тайно для само-
го индивидуума подавляет все его некалиброванные уникальности, и предусмот-
рительно снимает самою возможность сопротивления. Саморефлексия 
ущербного человечества обязывает осуждать то творчество, где не произошло 
забвения истинной плоти искусства, в формальной ли, в тонко-семиотической ли 
структурах. Происходит явная подмена понятий. Умерщвляя свою суть, генети-
чески модифицируя традицию, современное искусство и культура овеществляют 
мышление. Если ранее насилие над физической плотью вело к свободе духа (аске-
за дозволяла иконописцам создавать воистину божественные образы), то ныне 
аскезой прерывается укорененная в метафизическом духовно-тонкая плоть ис-
кусства, а вместе с ней стерилизуется то «тайное движение мечты, разбуженной 
сознаньем красоты», что вдохновляла лорда Байрона и прочих поэтов, художни-
ков, творческие импульсы которых убеждали философов без колебания отдавать 
искусству приоритет над понятийным познанием. Духовная плоть творчества се-
годня не актуальна, ее ритуально обрезают острым скальпелем ложной ясности 
«облегченного искусства», низложенного на ширпотребный уровень «облегчен-
ного молока», или «облегченного майонеза». Именно легкое искусство возводит 
на престол знак — быстро считываемую формулу — вместо глубины понятия, 
требующего времени и усилий на свое осмысление; востребован и рациональный 
концепт, сводящий сложность причин и мотиваций чувственного опыта к клише, 
уставу четких отношений системы. Клонированные проекты риэлити-шоу «За 
стеклом», «Дом І, ІІ» и пр., приучили «модульного человека» (Э. Тоффлер) к то-
му, что он лишен даже субъективно-интимного в духовной и физической гигиене, 
камеры подглядывают за более чем непубличными мгновениями, вытравливая 
в человеке само право на субъективную целостность внутренней свободы, и про-
буждая в нем тревогу тотального одиночества и ненужности миру. Следует ли 
удивляться всеобъемлющим масштабам овеществления душ, где ностальгия о 
прошлом одушевлении вещей презирается, а потому пересмотра культурного 
инвентаря оценочно-парадигмальной близорукостью обласканных славой твор-
цов и довольно известных искусствоведов, атакующих редкие островки «напрас-
ного искусства» (А. Босенко) [3], ожидать не приходится. Тут даже не важно идет 
ли речь об абстрактных или фигуративных формах выражения «подсудных» ху-
дожников — обе формы имеют свои варианты фиксации инсайтных прозрений 
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духа, свои версии утверждения его абсолютной свободы и обе формы с достой-
ным уважения постоянством отрицаются антистилизмом некультуры. Важно 
другое. Такой уничтожающей тонко-субстанциальную жизнь классификацией 
«современное — устаревшее» новомодные специалисты расписываются не то что 
в незнании законов развития искусства, но в непонимании самого существа его 
бытия, равно как и в том, что позволили себе быть слепыми к истинному положе-
нию сегодняшней культуры, из меркантильных ли причин, или простого невежес-
тва — это уже второстепенный вопрос. Под пронзительность кантаты «Carmina 
Burana» Карла Орффа, что так символично испытывает ныне пик новой популяр-
ности, вершится на наших глазах агония современного искусства, погрязшего 
в концептуально-бесчувственных или кричаще-порнографических измышлениях, 
где чистота и глубина эйдического видения мира всячески умерщвляется и подме-
няется грубо-животной похотью, с тяжелым потным духом конкретно-практи-
ческого разума. Кинематограф, «осовремененный» театр, эстрада, литературное 
чтиво, фотовыставки, вернисажи галерей и в довершение всему — реклама, глу-
мятся над культурой, превращая потребителей ее эрзаца, по замечанию одной 
киевской журналистки, в цивилизацию шредингеровских котов. В самом деле, 
неполнота квантовой механики при переходе с уровня субатомных систем 
на макроскопический план предоставляет абсолютно полноценное объяснение 
агрессии социальных структур, уничтожающих самого человека, их создавшего, 
как только последний пытается определить свою культурологическую топогра-
фию или скорость трансформации самостных идеалов временного горизонта 
событий. Отсюда можно допустить, что искусство продуцируется полуживым-
полумертвым, поскольку яд культуриндустрии, как тот, что должен убить кота 
Шредингера, и действует и не действует одновременно, а «вектор состояния, 
в конечном счете, существует «только в воображении» наблюдателя» [4]. Но вот 
о разрушительной извращенности разума, сводящей природу человека к одному 
физиологическому эффекту, предупреждали (не будем пытаться перечислять 
имена от Платона), Хоркхаймер и Адорно: «В тот момент, когда человек в качес-
тве сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными становятся 
и все те цели, ради которых он сохраняет себя живым… История цивилизации 
есть история интроверсии, становления интровертивной жертвы. Другими слова-
ми: история самоотречения. <…> Рацио, вытесняющее мимезис, является не прос-
то его противоположностью. Оно само есть мимезис: мимезис мертвого. 
Субъективный дух, ликвидирующий одушевленность природы, овладевает омерт-
вленной природой только тем, что имитирует ее косность и ликвидирует самого 
себя в качестве анимистичного» [5]. Во второй половине ХХ ст. концепция пат-
тернов информации (мемов) была исследована этологом Ричардом Докинзом 
в монографии «Эгоистичный ген» (1976), который предложил теорию реплика-
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ции мемов интерполировать на социо-культурные системы, очертив процессы 
хранения отдельных элементов культуры. Следующие за ним ученые расширили 
теорию концепциями передачи культургена, выделив возможности образования 
мемами устойчивых комплексов (мемплексов) в политике, религии, культуре. 
Стало очевидным, что найденные учеными медиавирусы, ответственные за психи-
ческие эпидемии в социо-системах, имеют сферу воздействия и в искусстве, кон-
тролируя массовую восприимчивость людей к тем или иным формам субкультур. 
Механизм репликаторной цепочки обнародовал в 1994 г. американский исследо-
ватель СМИ Дуглас Рашкофф в монографии «Медиавирус. Как поп-культура 
тайно воздействует на ваше сознание». Уже поверхностное сравнение системной 
деятельности высоких технологий, и опирающегося на них contemporary art под-
водит всякого логиста к пониманию двойственности мемплексного опыта, что 
может быть использовано как во благо, так и в разрушение. Пытаясь предупре-
дить негативный его эффект, распространяющий вирус на «modern-легкое искус-
ство», и учитывая, что в Украине меметика пока только формируется, мы вынуж-
дены искать аргументацию не в новейших исследованиях наших специалистов, а в 
пророческих постулатах Франкфуртской школы социальной философии, кото-
рая подчеркивала: «Искусство легких жанров всегда сопровождает автономное 
как тень. Оно является социальной нечистой совестью серьезного искусства. 
<…> Вожделению, возбужденному всеми этими столь блистательными именами 
и образами, в конечном итоге подадут всего лишь рекламу унылой и серой обы-
денности, от которой оно так стремилось избавиться. Равным образом никогда 
не были предназначены произведения искусства для выставления напоказ сферы 
секса. Однако благодаря тому, что в них запрещение обретало форму чего-то 
негативного, удавалось им как бы отменить унижение импульса и спасти запрет-
ное опосредованным образом» [6]. С последним явно не согласны проекты, со-
зданные по подобию «Фабрики звезд», которым чужда сублимированность. Из 
развлекательных шоу СМИ медиавирус торговли инстинктами переползает 
в профессиональное искусство, в скульптуру в частности, где известные скуль-
пторы на персональных выставках, под аплодисменты заангажованой критики, 
демонстрируют уникальные образчики того самого ослепшего нового мифа, где 
пафосно синтезированы порнография и классицистические принципы организа-
ции образно-композиционных структур, как вариант — постмодернистские при-
нципы оживления затасканной темы животной похоти и дешево-карнавальной 
зрелищности. Но под апелляцией к древне-мифологическим истокам пра-укра-
инцев такого именно исполнения, очищенного от духовно-трансцендентного, 
слишком навязчиво проглядывает контекст печально известных программ нацис-
тов в сфере арийского искусства, искусственной генетики расы «Фонтана жиз-
ни», и мистики «Аненербе». Вот тут, очевидно, современное украинское искусст-
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во обнаруживает еще один комплекс вины, оправдывающий свое присутствие, 
точно так же, как он является причиной (по замечанию Т. Адорно в работе «Что 
значит «проработка прошлого») для немцев старшего поколения добродушно 
называть страшную ночь еврейского погрома в ноябре 1938 г. «хрустальной но-
чью». Молчаливый груз несопротивления политической власти, а теперь еще 
и власти культуриндустрии — изнутри разрушает искусство и культуру, способс-
твуя коллективному тупому тщеславию и нарциссизму: «Люди с характером, за-
вязанным на авторитете, идентифицируют себя с реальной властью как таковой, 
независимо от ее конкретного содержания. Они, в сущности, располагают лишь 
слабым «я» и потому в качестве эрзаца нуждаются в идентификации с большими 
коллективами, в которых они могли бы укрыться» [7]. Вот почему, перефразируя 
Ханну Арендт, у нас много известных художников, но они, по счастью, не знаме-
ниты, поскольку их публичность не может замещать им отсутствующий талант, 
разве только тешить самолюбие. Знаменитые же обладатели одиночества утеша-
ются потенциальными возможностями обнаружения своего, не ко времени воз-
никшего, таланта в будущем, оставаясь малоизвестными /неизвестными, пока 
поет павлиний хор известных бездарей.

Закрадывается подозрение, что многие contemporary art проекты пытают-
ся искупить именно эту социально-нечистую, с прогибом под власть и бизнес, 
совесть искусства. Даже в таких утонченных, подчеркнуто эстетизированных 
формах, приближенных к традициям японской культуры, как это сделала 
в своем киевском проекте «Единение» (2008) Марико Мори, призывая одино-
ких, потерянных в культуриндустрии людей, к единению, ощутима редукция 
овеществленного мышления, воспитанного культуриндустрией задолго до то-
го, как художница смогла стать известной.

С одной стороны, безусловно, contemporary art, как и в свое время дада, 
перестраивают сознание человека в шоковой манере, приучая к более изощрен-
ным средствам восприятия искусства. Сочетание зрительных, звуковых, вкусо-
вых, словом, всех тактильных впечатлений с осмыслением художественного 
произведения как подлинного, созданного с использованием высоких техноло-
гий современности, приближает нас к искусству будущего, где живопись или 
скульптура обретут ауру уникально-авторского произведения, где трепетно 
почитается ценность человеческой личности, утверждаются гуманистические 
вневременные идеалы, но технологически они будут выполнены некими сверх-
современными голографическими средствами. Уже сегодня эксперименталь-
ные разработки японских ученых позволили создать программу, где Джоконда 
Леонардо да Винчи общается со зрителем, разговаривая и помахивая рукой.

С другой стороны, социологический опрос посетителей ПинчукАртЦентра 
показывает, что среди зрителей есть существенный процент молодых реципи-
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ентов (главным образом студенты и аспиранты), кто не воспринимает проекты 
как серьезное искусство, четко проводя демаркационную линию между зада-
чей духовно-полноценного искусства как формы сознания, и сугубо дизайнер-
ской линией работы с пространством. Маргинальные формы искусства ком-
фортно и эффектно структурируют среду обитания человека, развлекая его 
и сообщая некое рациональное решение идеи, но они не восполняют потреб-
ности человека в глубоко-созерцательном проникновении в трансцендентные 
слои творческих медитаций художника традиционных видов изобразительного 
искусства, как-то: скульптуры, живописи, графики [8]. С этих позиций проект 
Мори — это высокого пилотажа дизайн-организация пространства средствами 
contemporary art, что заслуживает восхищения, однако это массовое искусст-
во, работающее с массами и создаваемое массами, по индивидуальной концеп-
ции художницы. Безусловно, оно имеет право быть, но не замещать глубину 
«трансцендентной непрактичности» высокого искусства — «тейлоризмом ду-
ха». Фанатической критике, видящей исключительно в подобных маргиналь-
ных проектах лучшего или худшего качества будущее искусства в тотальности 
«пространств руин и полей разрушений» его устаревших форм, не мешало бы 
припоминать время от времени нестареющую истину, которую наша реклама 
не устает подтверждать ежесекундно: «степень восхваления возрастает про-
порционально снижению качества». И только для небольшого числа чудаков, 
как некогда для Малларме и Беньямина, истину можно передавать только от-
кровением метафизического языка искусства, в спокойной тишине которой 
хранятся все тайны: где «мыслить — значит писать без письменного прибора 
и легчайшего шепота, молча», но при этом условии «ни одно стихотворение 
не предназначено читателю, ни одна картина — зрителю, ни одна симфония 
— слушателю» (В. Беньямин «Задача переводчика»). Поэтому аргументы ис-
кусствоведов, посылающихся на точку зрения Э. Тоффлера, который в конце 
1960-х поспешил «отпеть» элитарное искусство традиционных ценностей, по-
хоронив его как еще один мертвый язык, утвердив в абсолютных правах искус-
ство модульное, недолговечное, сегодня — в начале третьего тысячелетия, явно 
не выдерживают критики. Тоффлер ошибался, когда писал: «Неразбериха, 
происходящая сегодня в мире искусства, до некоторой степени связана с не-
способностью культурного истеблишмента осознать, что ориентация на элиту 
и постоянство отжили свое… В искусстве, как и в языке, мы стремительно дви-
жемся в сторону непостоянства. Отношения человека с системой символичес-
ких образов приобретают все более и более временный характер» [9]. Скорее 
всего Тоффлер особо и не вникал в отличия проявлений культуриндустрии 
и истинной культуры. Правда, он понимал необходимость сохранения в беше-
ном ритме ускоряющейся жизни — гуманистического основания, помогающе-
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го обществу преодолевать культурный шок, стресс, а также: единообразие ис-
кусства, массовой культуры, при этом: «Окажется ли человек в состоянии 
совладать с возросшим выбором материальных и культурных продуктов — это 
совершенно другой вопрос. Приходит время, когда выбор — одно из условий 
свободы индивида — станет настолько сложным, трудным и дорогостоящим, 
что может превратиться в свою противоположность. Приходит время, коротко 
говоря, когда выбор превращается в сверхвыбор, а свобода в несвободу» [10]. 
Между тем, пристыженный им культурный истеблишмент продолжает, как 
никогда уверенно, держать курс на творческую элиту, производя дорогостоя-
щий сверхвыбор; а коллекционирование «старого» искусства, отнюдь не напо-
минающего «туалетную бумагу» Аллана Капроу или поток одноразово-симво-
лических образов Джона Макхейла, просто переживает неслыханный бум. 
Однако модульное искусство продолжает здравствовать, и очевидно, испыты-
вая еще один комплекс вины, касающийся духовного редукционизма, что так 
символично выразили в рамках пятой Французской весны в Киеве съедобные 
скульптуры Доротэ Сельц и расписанные катушки от использованной туалет-
ной бумаги Ивона Таяндье. Как правило, актуальные формы освобождают ис-
кусство от какой бы то ни было ответственности перед будущим, потомками, 
а современников — с мастерством кудесника отвлекая от серой скуки повсед-
невности и «сверлящей пустоты существования».

Случилось так, что уже не тоталитаризм, а коммерциализация культуры 
и искусства на постсоветских пространствах привела к тому, что «серьезное, 
традиционное, устаревшее» искусство было вынуждено идти на искажение 
истины, под влиянием навязываемых ему социумом условий, что дает «облег-
ченному искусству» видимость правоты. Однако: «Менее всего это противоре-
чие может быть разрешено тем, что культура легкая поглощается серьезной 
или наоборот. Но именно это и пытается сделать культуриндустрия» [11]. При 
этом последней так же неприятно горек «паноптикум», эксцентричность цирка 
и борделя, хотя она прочно обосновалась на уровне глупости и невежества, 
превратив критику в распространенную и модную экспертизу в разных сферах 
деятельности, а чистосердечно-искреннее уважение прошлого и истории заме-
нив на церемониал поклонения выдающимся деятелям. Иными словами: 
«Подобно своему антагонисту, авангардистскому искусству, культуриндуст-
рия путем запретов учреждает позитивным образом свой собственный язык, 
со своим собственным синтаксисом и вокабулярием. … Все вновь появляющее-
ся оказывается столь обстоятельно проштемпелеванным, что в конечном итоге 
уже более не может встретиться ничего такого, что с самого начала не несло бы 
на себе печать жаргона и не удостоверяло бы себя с первого взгляда в качестве 
апробированного» [12].
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Похоже, очерченный комплекс проблем обвиняющую «художников-
аутсайдеров» сторону — современных апостолов науки, критики и галерейной 
конъюнктуры — не волнует. Во всяком случае, оригинальничание узколобого 
творчества во всеуслышание смело объявляется эталоном продвинутости (так ки-
евский памятник на Андреевском спуске известным экранным героям 
М. Кринициной и О. Борисова преподаватель Академии искусств величает 
в «Новостях» лучшим образчиком современной монументалистики, причем, без 
тени сарказма). Поддерживая искусство конформных, тщательно завуалированных 
под истину, художников, горе-критики усложняют и без того тяжелые условия 
выживания художников непубличных, скромность и твердость принципов коих 
не позволяет им опуститься в оргиастическую вакханалию обласканных культу-
риндустрией творцов-от-прекрасного. Между тем, единицы искусствоведов и фи-
лософов, что сочувствуют незавидному положению нового андеграунда (прожи-
вающему судьбу последних представителей античной культуры, обороняясь от 
ударов вышедшего из катакомб и оправданного властью христианства), восприни-
мают на уровне сверхактуальной тактики боя провидческие слова авторов 
«Диалектики Просвещения»: «Критическое мышление …обязано сегодня встать 
на сторону остатков свободы, тенденций движения к реальной гуманности, даже 
если на фоне величественного хода истории они и выглядят беспомощными», ибо 
наша общественность уже дошла до такого состояния, когда мысль неизбежно 
становится товаром, а язык — средством его рекламирования [13]. Точка истори-
ческих бифуркаций украинской культурой и государством еще не пройдена, и мы 
как в древних сказаниях можем пойти дорогой, где разделим скорбную участь 
александрийской Ипатии — последнего философа-неоплатоника, плоть которой 
фанатические нововеры епископа Теофила не побрезговали соскребать ракушка-
ми, т. е. принять мученическую смерть от рук культуриндустрии; но мы также 
можем воспрепятствовать коммерческой трансформации истины в ложь, помогая 
культуре сохранить общечеловеческие ценности и не разрушить самое себя, а зна-
чит, не дозволив нации и человечеству в целом погрузиться в бездну нового вар-
варства и хаоса. Исследование комплекса вины реалистического и классицисти-
ческого, либо трансцендентного, синтезирующего абстрактное и фигуративное, 
искусств, как траекторий верного прохождения социумом бифуркации истории, 
предполагает детальное изучение причин прошлого, но в триединстве временной 
целостности и с различением фиктивности или реальности вины, выдвигаемой той 
или другой из противоборствующих сторон: духовной культуры и прагматичной 
культуриндустрии. В частности: полезным было бы выяснение момента допуще-
ния исторической несправедливости, вследствие чего ныне страдают стилистичес-
кие направления, у которых образно-композиционная система художественного 
высказывания базируется на эстетической гармонии гуманистического мировиде-
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ния, где история не сводится к факту, предмет не исчерпывается материальным, 
знак не отделяется от эйдического образа, а истины наук — от искусства. Так, 
метафизическая скульптура классицистической стилистики часто обвиняема 
в грехе салонности, якобы устаревшем формообразующем методе, со стороны — 
«реалистов», гиперреалистов натуралистического толка, псевдо-метафизиков 
и постмодернистских коллажистов, у которых за формальной оболочкой не обна-
руживает себя дух, вытесненный голым инстинктом и знаком, возведенным 
на престол «эстетической» ценности; усугубляют фиктивную вину обвинения ра-
дикалистов из стана абстрактных и маргинальных видов творчества, требующих 
упразднить у скульптуры форму, т. е. кастрировать ее традиционную специфику 
во имя верхней октавы концептуального силлогизма. Однако, похожее лицедей-
ство надругания происходит с абстрактно-трансцендентной живописью, которая 
обвиняется позитивистами, апологетами веризма форм, притом, что нет согласия 
и в самом лагере «метафизиков»: каждый подозревает другого в неискренности, 
ведь материальное подтверждение духовного опыта художника возможно лишь 
почувствовать, а не увидеть, между тем, иерархия духовных уровней слишком 
многослойна, чтобы на одном и том же «этаже» встретились коллеги по уровню 
и узнали друг друга в искреннем приветствии. В целом картина конкуренции была 
бы нормальной, если бы направления не стремились к единоличной узурпации 
рынка культуры, а мирное взаимоуважительное сосуществование не сводили к 
политике «или-или», козням и грязи желтой прессы — симптомам авторитарного 
агитпропа, постыдным в истинно свободном информационном обществе ХХІ в. И 
главное. К какому бы стилистическому направлению не относились художники, но 
когда их базовая мотивация творчества зашорена третьим веком меркантильно-
конформного, то подобная стратегия «ложки дегтя», как известно, перечеркивает 
в основании их творчество, ссылая в резервацию масскультуры и герметично 
захлопывая врата так и не обретенной метафизики свободного искусства. Одним 
словом, для бытия современной культуры анамнез комплексов вины разных сти-
лей и направлений в контексте фундаментальной парадигмы гуманистического 
творчества — это долговременный проект, реализация которого в интересах каж-
дого, кто желает перерасти эстетическое варварство как детскую болезнь. 
Надежду несколько укрепляют появившиеся в академических изданиях (ИПСИ 
АИУ, ИИФЭ НАНУ) фолианты «Историй» разных искусств (от кино и театра 
до изобразительных). Детальная «проработка прошлого» нашим искусством 
и культурою, каждым субъектом просвещенного истеблишмента, поможет, если 
брать на вооружение термин психоаналитиков, проговорить и осознать весь 
многослойный корпус комплекса вины, в который входит и вина за тоталитарное 
искусство, за расстрелянное возрождение… И даже — вина за непотопляемый 
гламур салона, — под крышу которого невежды собирают несовместимое, т. е. 
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эротические пикантности фрейдистских фантазий ставят рядом с удивительно 
целомудренными, укорененными в антично-ренессансной эстетике произведения-
ми (впрочем, для обывателя они идентичны один другому). Весь этот комплекс 
вины пришло время осознать критикам и искусствоведам, чтобы избавить себя от 
невежественных спичей в адрес тех немногих современных представителей «се-
рьезного, автономного» искусства, где еще с уважением и трепетом бережется 
золотая нить гуманистических традиций. Ведь искривленное отношение к про-
шлому не принесет благих плодов, давая прорасти цветам зла из старого корня: 
тоталитарный дух присущ именно культуриндустрии, а не субъективно-
автономным и независимым произведениям нового андеграунда. Подобно тому, 
как наша нация пытается «проработать» трагедию голодомора, освободив себя от 
синдрома жертвы, украинское искусство должно осмыслить трагедию искус-
ственного столкновения двух эволюционных потоков — классического и аван-
гардного — отделив притязания на них культуриндустрии. Самостоятельный 
вывод необходим, без слепого калькирования западного варианта развития 
культуры. Преодоление комплекса вины и неполноценности, что культивируется 
процессами мортификации: подавления, умерщвления сущностной плоти искус-
ства, укорененной в абсолютной свободе трансцендентного, очистит саму репута-
цию критики, и в целом наук об искусстве. Слишком уж очевидным стал тот факт, 
что: «Споры, разгорающиеся между специалистами в области искусства и спонсо-
рами либо цензорами по поводу уж сверх всякой меры невразумительного вранья, 
свидетельствуют не столько о наличии напряженности в эстетической сфере, 
сколько о дивергенции интересов. Репутация специалиста, в которой зачастую 
последним остатком профессиональной автономии все еще удается обрести некое 
подобие прибежища, вступает в конфликт с бизнес-политикой… Именно поэтому 
стиль культуриндустрии, которому уже более нет нужды испытывать себя 
на оказывающем сопротивление материале, является в то же время и отрицанием 
стиля» [14].

Прошлое фактически пытаются забыть /забить, списав грех на тех, кто, 
отирая пропагандистскую плесень, видит в узурпированных тоталитаризмом 
классических традициях, также как и в отброшенных им в профанное трансцен-
дентных культурных пластах творчества, живой источник вечного искусства. 
При этом особенно крикливыми среди обвиняющих оказываются апологеты 
низших регистров конъюнктуры, зарабатывающие на натуралистических «плэй-
бойских» поделках для поклонников искусства «кварталов красных фонарей», 
и которые в силу неразвитости своего сознания не могут при всем желании со-
здать /осознать истинно трансцендентное искусство. Самое грустное в этой 
ис тории, что современный критик средней возрастной генерации, свято храня-
щий свой высокий статус карьерного положения перед лицом художника и кол-
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легами по цеху, на деле часто обнаруживает абсолютное незнание историческо-
го материала, непонимание элементарной информации, пряча вялость своих 
суждений за поэтическо-эмоциональным описанием им созерцаемого, или за 
плагиатом чужих идей. Забвение истории и аморфность профессиональной 
позиции ослабляют корни национального искусства, корни творческой индиви-
дуальности и нарушает генетическую память прошлого. Поэтому на ниве искус-
ствоведения в 21 веке довольно часто приходится слышать лозунги новых 
Генри-Фордов, которые, обличая ренессансные традиции, гневно скандируют 
тезис американца «История — это чушь!», что перекликается с пуристскими 
лозунгами Озанфана, Пикассо, Маяковского, Бурлюка, которые, сгущая крас-
ки, требовали музеи — сжечь, а классику — скинуть с пароходов современнос-
ти. Однако уже столетье тому художники осознали, что амнезия культурных 
корней грозит дебилизмом культуры, и Бен Лившиц полушепотом рассказывал 
о том, что под подушками названных авангардистов хранятся-таки томики 
Пушкина и других незабвенных классиков. Амнезия же современных украинс-
ких критиков и художников, отрекающихся от стилевого разнообразия про-
шлого, от видов и жанров искусства, видящих будущее в неопределенном свете 
маргинальных форм, только укрепляет позиции культуриндустрии, которая 
снова и снова устами Мефистофеля бормочет «Могло ли быть? Лишь видимость 
мелькала»… Положение украинской культуры сегодня весьма опасно. Если те-
оретическое искусствознание не проанализирует ситуацию распада культуры 
и искусства, последние пополнят ряды торгашей, которые остатки свободной 
мысли обратят в товар, а сам язык семиотических структур — в проституирую-
щую рекламу; в идеологию культуриндустрии, имеющую потенциал пропаганды 
тоталитаризма, что станет доминирующей силой, ведущей нацию к саморазру-
шению, к культуре с ложной духовностью, с продажной истиной. Собственно 
этот образ сегодняшней культуриндустрии совпадает с тем образом продажной 
дамы, что был описан в Шанхае 1938 г. нашим соотечественником, киевлянином 
А. Вертинским — знаменитым Лунным Пьеро в стихотворении «Бар-Девочка»: 
«Истерически злая, подчеркнуто пошлая, / За публичною стойкой — всегда 
в распродаже. / Вы мне мстите за все Ваше бедное прошлое — / Без семьи, без 
любви и без юности даже» [15]. Между тем: «Подлинной задачей духа является 
негация овеществления. Он неизбежно дезинтегрируется там, где затвердевает 
в культуртовар и выдается на руки на предмет потребления. Поток точной ин-
формации и прилизанных развлечений одновременно и умудряет, и оглупляет 
людей. …Просвещению надлежит осознать самое себя, чтобы человек не ока-
зался окончательно преданным» [16].

«Высокая» критика, словно страдая синдромом «саркозизма» (А. Бадью), 
ставку делает на тех, кто якобы продолжает прерванную линию развития нача-
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ла ХХ ст., и такие художники принадлежат как лагерю modern art, так 
и contemporary art. В любом варианте, убегая от «греховного тавра» неудачни-
ка-идеалиста, конформный художник ежесекундно стремится доказывать 
культуриндустрии свою мега-современность по форме, содержанию и поведе-
нию. Он не брезгует участвовать в конкурсном жюри стриптиз-шоу, в бесконеч-
ных проектах СМИ — предоставляющих редкий шанс самопиара; усердно по-
мечая, подобно сурикатам, и патрулируя завоеванную им территорию «мягкой 
власти», тем усугубляя действительный комплекс личной вины. Не этот ли ком-
плекс заставляет С. Пояркова, словно тень отца Гамлета слоняться залами 
Верховной Рады и из-за плеча интервьюируемых заглядывать в камеры телеви-
зионщиков, олицетворяя собой умерщвленное властью искусство; и не про факт 
ли арт-мортификации в нашей стране свидетельствовали флэшмоб-анархичные 
марш-броски современных Махновцев на тачанке с загадочным Лесем 
Подеревянским, грозящим насиловать монашек и учинять иные бесчинства, де-
монстрируя среди прочего правоту максимы «процветание — это дело конъюн-
ктуры». Всех других коллег по культурно-художественному цеху (в первую 
очередь тех, кто, владея профессиональной культурой ремесла, мыслит о высо-
ком), раскрученные гении объявляют — аутсайдерами, а значит банальными 
неудачниками и «козлами отпущения», которых и следует бранить за смертные 
грехи минувшего. «Активисты» СМИ, пораженные медиавирусом некультуры, 
жестко зачищая пространство искусства, неутомимо выплескивают с грязной 
водой после очередных омовений одного младенца истины за другим. Стоит ли 
удивляться, что глянцевый каталог очередной коммерческо-художественной 
акции Украинского Дома осенью 2007 г. был декларирован критиком и со-кура-
тором выставки «анналами самых выдающихся художников Украины, вне коих 
достойных не осталось», однако при этом не оглашался принцип славы — «за-
плати за счастье быть выдающимся», точно так же любая бесталанная девчушка 
раскручивается своим могучим «спонсором» в мега-звезду эстрады. На подоб-
ный механизм созидания культуры Теодор Адорно возразил бы: много невро-
тичного появилось в отношениях конформного, хорошо продаваемого и актив-
но потребляемого, искусства, где «между жестом ни-о-чем-незнания и тупым 
испуганным равнодушием существует некая пропорциональность» [17]. 
Современная инерционность бездумной постмодернистской легкости игры 
с цитатами культурных кодов прошлого, неостановимо длящаяся в тени узкого 
меркантилизма субъективного мироощущения художника, не может ему заме-
нить жизненно необходимой полноты владения картиной мира, или хотя бы 
очертить контуры насущных проблем искусства, как не возможно выдать за 
одежду фиговый листок — факт, правда, упорно оспариваемый сегодняшней 
модой. Профанируя даже свою возлюбленную субъективность творчества 
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и свободу волеизъявления, конформист, из-за боязни не соответствия высоким 
профессиональным и мировоззренческим требованиям неконформного искус-
ства, предпочитает сбиваться в стаи и стада, оберегаемые коммерческими гале-
реями и проектами, бросаясь «в плавильный котел коллективного «Я» 
(Т. Адорно), в котором гарантированно стерилизуется субъективное. Тогда о 
каком субъективизме и полистилизме современного искусства может идти 
речь? Выходит — мы давно уже вступили в фазу объективного массового искус-
ства, манипулирующего творческими принципами согласно рыночным рейтин-
гам. Субъективность, вовсе не помышляя ни об актуализации общественно 
значимых гуманистических идеалов, ни о собственной истинно автономной де-
мократии, само-аннигилируется так же как культура, художник не свободен 
в своем выборе, ведь если он намерен выжить в пространстве непомерно тоталь-
ного арт-рынка, он обязан быть конформным, более того — он обязан ненави-
деть действительность, в которой ему обещают, но не дозволяют счастья, гармо-
нии, справедливости, любви, свободы. Отдавая культуриндустрии кесарево, 
справляясь о конъюнктуре, перспективах получать еще больший доход, у ху-
дожника не остается сил и возможности отдавать Богу божье, и он мимо воли 
превращается во «фланера-игрока, выхолощенным взглядом кастрата тускло 
взирающим на коммодифицированное пространство мест публичного пользо-
вания» (Д. Кларк), оставаясь абсолютно безучастным к проблемам самого ис-
кусства. Этим объясняется и тенденция псевдо-стилизации (которую не стоит 
путать с постмодернистским цитированием, имеющим позитивный эффект, об-
наруженный еще Беньямином, мечтающим написать из одних цитат уникальную 
книгу). Фактически слабый художник, не уверенный в своих силах, прячется за 
сходство с другими мощными и узаконенными историей искусства талантами, 
выдавая на-гора суррогат идентичности с народным искусством, с творчеством 
титанов Возрождения, постимпрессионистов и т. д. Лицемерие имитации, на-
пример «Рождения Венеры» Боттичелли в скульптуре И. Гречаника («Венера», 
«Утро Венеры» — бронза, 2001), ничего, кроме изувеченной своей далекой те-
мы-прообраза, не несущей, но воспринимаемой многими художниками и крити-
ками воплощением таланта, служит яркой иллюстрацией сурово правдивых 
слов философов, обличающих коллективный нарциссизм арт-бизнеса: «обеща-
ние произведения искусства установить истину путем запечатлевания образа 
в социально признанных формах является столь же необходимым, сколь и ли-
цемерным. …В этом отношении претензия искусства всегда также оказывается 
претензией идеологии. …творения более слабые всегда предпочитали полагать-
ся на свое сходство с другими, на суррогат идентичности. Культуриндустрия 
окончательно абсолютизирует имитацию. Не будучи не чем иным, как только 
стилем, она выдает самую сокровенную тайну последнего, тайну послушного 
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повиновения общественной иерархии. Сегодня эстетическим варварством дово-
дится до своего логического конца то, что угрожало творениям духа с тех са-
мых пор, как их начали сводить воедино и подвергать нейтрализации в качестве 
культуры» [18]. И вину сваливать только лишь на художника было бы не спра-
ведливо, он в той же мере, как обычный зритель, — жертва культуриндустрии, 
который поверил в господствующий стиль ее всеобщности, в воспроизводство 
культурного хлама, что не позволяет масскультуре давать новое как таковое: 
«Именно поэтому можно постоянно слышать столько бесконечных разговоров 
об идеях, их новизне и неожиданности, т. е. о том, о чем все так хорошо осве-
домлены, но чего никогда не существовало в действительности. …Зритель 
не должен иметь никакой потребности в собственной мысли: любая из возмож-
ных реакций является предусмотренной самим продуктом, предусмотренной 
не его содержательным контекстом — этот распадается в той мере, в какой 
требует мышления, — но системой сигналов. Любая логическая связка, предпо-
лагающая духовное усилие, старательно избегается» [19].

Так или иначе, пространство культуриндустрии постепенно теряет атмос-
феру, как умирающая планета, и почти не оставляет шансов развитию ростков 
будущей истинно творческой и свободной культуры, питаемой мощной памя-
тью, как запахом хлеба («Подробности вспыхивают запахом свежего хлеба» 
А. Босенко). В остатках атмосферы распад умерщвленного (мортифицирован-
ного) искусства создает «ужасающую метафизическую вонь», принимаемую 
конформистами за воздух свободы [20]. Ядовитые миазмы распада подвергают 
депрессивным аберрациям свободное творчество особенно чутких душ:

Простор неповторим

Простор не может просто

Так превращаться в даль

Пространством оперяясь

Прорыв в себя собой

Крыла летящий остров

И воздух сбитый в кровь

Прерывистая связь

Прошедших и напрасных

(как время скучно дразнит)

И нынешних усталых

И завтрашних примет

Не повторяясь прочь

Как ожиданье в праздник
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Пространством через край

И светом на просвет.

А ты не предстоишь

Ты только остаешься

Покинутость сама

Противное бытьё

Вторичность наугад

Предзаданность.

Алексей Босенко, 2006

Процесс мортификации культуры, словно газовая камера, ритмично вер-
шит свою работу, снимая тонкую грань между фиктивной виной трансцендент-
ного искусства, вновь объявленного «дегенеративным», и истинно реальным 
наказанием, психогенный идиотизм которого является «признаком чего-то 
психически не преодоленного» (Т. Адорно).

Культуриндустрия не скрывает, что она — развлекательный бизнес, где 
синтезируются всевозможные несогласующиеся элементы культуры (легкое 
и серьезное искусство, развлечение и фанатическое упорство научного поиска, 
претензия на тотальность и редкая скромность). Но ее сущность зациклена 
в стереотипном повторении клише, сомнительном содержании, обновленном 
технической подачей. Культуриндустрия нежно проявляет свой диктат, увесе-
ляя потребителя — крадет его способность мыслить, блокируя тупоумным на-
бором тем и сюжетов, грубо склеенных сериальной бессмыслицей. Формально 
требование связи с традициями прошлого сохраняется тем, что голословно 
объявляется связь современного абсурда с амбивалентностью карнавальной 
культуры, присущей народному фольклору, этническим формам фарса 
и клоунады. В украинской скульптуре самым сочным примером негации духо-
вной составляющей искусства являются абсурдные зоо-антропоморфно-
вещные композиции О. Пинчука, работы которого украшают офисы многих 
известных олигархов, и которые демонстрируют такой коллаж нелепиц, голо-
словно объявленных автором народным духом его искусства, что по неволи 
вспоминаешь философский сарказм по поводу лукавства либерального обще-
ства, представители которого в сверкающем блеске дорогих авто «со скорос-
тью ракеты проносятся оттуда, где все равно находишься, туда, где все обстоит 
точно так же» (Хоркхаймер, Адорно) — новая актуальность бега на месте 
«Алисы в зазеркалье» Л. Кэрролла. В клонированных близнецах псевдо-
амбивалентных, псевдо-карнавальных бронзовых скульптур «резня учиняется 
над раздираемой на куски самой мыслью как таковой» (Т. Адорно). Издевка 
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над смыслом, где давно утрачена ироничность, всегда приносила продуктам 
культуриндустрии популярность, особенно пикантно приправленной сексу-
альной символикой. И все-таки из-за банального привыкания потребителя 
масскультуры вексель на развлечение имеет ограниченный срок действия. Это 
нисколько не смущает культуриндустрию, которая, вместе с эволюцией созна-
ния, совершенствует свои методы его порабощения. Так что закономерная 
цикличность культурно-исторического «ресайклинга» присутствует действи-
тельно во всем, даже в повторяемости не только положительного, но и нега-
тивного опыта культурного феномена, что давно обозначено литераторами 
«черно-белой полосатостью» бытия. Философы, правда, добавляют: повторя-
ются не сами события, а условия, на которые реагируют субъекты истории, 
всякий раз по-новому (Ф. Шварц).

Одним из таких исторических тренингов эволюции является вопрос отно-
шений культуры и власти, или как отмечает С. Хантингтон — отношения жест-
кой и мягкой власти, ибо спокон веков жесткая власть нацелена на контроль 
культуры и искусства. Власть демонстрирует разные плоскости: жесткая власть 
основана на экономической и военно-политической силе; «мягкая власть» 
(Джозеф Най) основана на культурной и идеологической привлекательности: 
и если у какого-либо государства «культура и идеология привлекательны, то 
другие будут с большей силой и готовностью следовать» за ней, посему мягкая 
власть столь же важна, как и жесткая власть: «Распределение культур в мире 
отражает распределение власти», «культура всегда следует за властью»; «евро-
пейский колониализм позади; американская гегемония сходит на нет. Далее 
следует свертывание западной культуры, по мере того как местные, историчес-
ки сложившиеся нравы, языки, верования и институты вновь заявляют о себе. 
Усиление могущества не-западных обществ, вызванное модернизацией, приво-
дит к возрождению не-западных культур во всем мире» [21]. Эту ситуацию, но 
уже под углом локально-регионального противостояния национальных куль-
тур и культуриндустрий, глубоко проанализировал в 1960-х гг. в «Негативной 
диалектике» Т. Адорно, где отметил в частности: «Административное варвар-
ство функционеров оказывается «по ту сторону» культуры именно потому, что 
мыслит себя культурой и представляет собственную не-сущность как бесценное 
культурное наследие»; «Просвещение ничего не сохранило от метафизического 
содержания истины», «все, что было вытеснено, как-то минимизировалось…; 
все труднее и труднее заметить и увидеть что-то» [22]. Сегодня этот процесс 
приобрел особо гипертрофированные формы, в Украине также, где некультура 
наступает по всей линии фронта, беря высоту за высотой.

Последний плацдарм свободного искусства небольших творческих кол-
лективов был взят уже весной 2008 г. Оборона не-конформистских оазисов 
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искусства, что так долго держались за идеалы красоты и эволюционную логику 
негативной диалектики культуры, была прорвана: скульптурные пленэры, ро-
дившись в Украине 1986 г. (на волне перестройки, свободной воли и служения 
интересам культурного общества, где не деньги, чины, пиар кампании и прочая 
мишура имела значение, а бескорыстное служение художника своему време-
ни), сегодня превращены в средство наживы, в технологию легкой добычи 
званий «заслуженного» и «народного» со всеми вытекающими отсюда благами 
комфортного бытия в самом сердце культуриндустрии. Действительно, три-
умф победы и поражений культуры заключен в ее забывчивости, даже в нетер-
пении памяти, что на дух не переносится, когда обостряется ее комплекс вины, 
и она «испытывает отвращение к вони, потому что сама дурно пахнет; ее дво-
рец, как великолепно сказано у Брехта, построен из собачьего дерьма. Спустя 
годы, после того как эти строки были написаны, Освенцим доказал, что куль-
тура потерпела крах» [23].

В 2004 г., когда сразу после оранжевых событий в Украинском Доме 
организовывался скульптурный салон «Зимний сад», казалось, что судьба 
открывает возможность воплотить и в искусстве высказанную СМИ мечту но-
вого президента Украины: сломать устаревшие коррумпированные схемы; дать 
новым именам, не торгующим искусством и талантом, развивать молодую 
и здоровую культуру, нацеленную на справедливое будущее; оживить в искус-
стве мысль и гуманистические идеалы, вдохнув в него энергию гармонии 
и красоты. Собственно уже в тот слякотный февраль, при посещении мастер-
ских скульпторов и приглашении их к участию в проекте, главным аргументом 
была вера в возможность создать некоммерческий проект и противостоять 
имплозивной культуре Бодрияра, собирая ядро настоящих профессионалов, 
генераторов креативных идей мастерства, знающих настоящую цену духовного 
искусства, что не имеет ничего общего с числами самого верхнего эстимейта 
аукционов. Приглашение стать участником выставки не требовало от худож-
ников никаких оплат, только желание выставить 1–2 скульптуры. Однако ког-
да была проделана вся самая трудоемкая работа, проект удивительным обра-
зом стал трансформироваться усилиями дирекции УД в чисто коммерческий: 
приглашение первых особ державы и возможность продажи многих работ, 
не могло быть оставлено без дивидендов устроителю. Парадокс состоял в том, 
что двери открылись всем тем гениям, что с удивительной последовательнос-
тью окучивали старые слои власти, не брезгуя прогибаться под их вкусы. Их 
имена столь хорошо известны современникам, что не хочется давать возмож-
ность очередного пиара на этих страницах, где мы, изучая тенденции, опускаем 
большинство фамилий, оставляя в тени также и последних Донкихотов укра-
инского искусства, на ниве живописи и скульптуры в частности. Отлично 
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срежиссированный фарс логически завершался выставлением у входа 
в экспозицию Зимнего сада, прямой насмешки над памятью серебряного века 
— воинственного представителя африканского сафари символом надежного 
попирателя народных идеалов «оранжевой революции», носорог растоптал 
остатки так и не разгоревшихся даже в слабое подобие костра, искорок истин-
но свободного искусства; также как был заменен молодой квартет Андрея 
Мерселя на апробированного властью коллектив Катаровича. Обманутые 
надежды вылечивались как обычно суровой правдой слов, в частности раздела 
«Умри сегодня» уже упомянутой книги Адорно, где автор описал мнимый ра-
дикализм официальных новаций: «Вот что придает силу убеждения требова-
нию, обращенному к культуре — требованию начать все с самого начала; или, 
как это теперь называется, радикально потребовать разрушения видимости, 
при помощи которой потерпевшая неудачу культура скрывает и свою вину, 
и свою истину. Однако как только это мнимое разрушение преподносится в ви-
де прорыва к неповрежденному основному, разрушитель начинает свои закли-
нания именно с культуры, которую он обещал разрушить» [24].

Три последующих года не оставили следа от былых надежд, как практичес-
ки не осталось и самого свободного искусства (очевидно где-то оно существует, 
но даже специалисту его не отыскать в атмосфере замалчивания). Участие ху-
дожника в ставших ежегодными скульптурных салонах УД теперь покупается 
за постоянно растущую сумму вклада, где нынешняя сумма — $ 1,5 тыс. — 
не является пределом. Безусловно, мы не можем говорить о качестве искусства 
там, где слава и право называться лучшим, да и самая честь профессионала по-
купается (вопреки западной схеме, у нас нет экспертов, стоящих на страже ка-
чества предлагаемой художественной продукции), причем без каких-либо га-
рантий быть действительно проданным. Культуриндустрия весеннего Киева 
2008 г. масштабно, с большим размахом, провела коммерческий проект 
«Скульптурного салона», где демонстрировалась коллекция скульптур Г. Воро-
нова, представленная среди прочего работами Архипенко и Родена, но где, 
в качестве фона УД выставлял произведения тех современных украинских 
скульпторов, которые щедро воздали кесарю кесарево, не имея подношений 
Богу [25]. Последний критерий вообще снимает проблему современных истинно-
духовных ценностей экспозиции; зато манифестирует абсолютную коммерциа-
лизацию художественного пространства представителями власти и бизнеса. 
При этом неизвестные таланты предпочитают оставаться в лагере аутсайдеров-
одиночек в чистоте непродаваемых идеалов, молча и без рекламной шумихи 
работая в своих мастерских: «Чем свободнее сознание от своего животного со-
стояния, чем быстрее оно превращается в нечто устойчивое и существующее 
своими формами во времени, тем сильнее неприятие всего, что ставит под во-
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прос вечность сознания, делает эту вечность уязвимой» [26]. Это неприятие 
овеществляют, между тем не аутсайдеры, а их оппоненты, работая на актуаль-
ность метафизики смерти в современной культуре, что, впрочем, не связано 
с познанием, но с утешением коллективного «я». Общество культуриндустрии 
переживает утрату «эпического единства с жизнью», обвиняя всех, кто может 
нести им отсутствие внутренней удовлетворенности и полноты счастья, но толь-
ко не самих себя. Пытаясь ответить на вопрос о смысле жизни, культуринду-
стрия не находит искомого ответа, и непозволительно замещает метафизику 
само-рефлексией, ведь «любая попытка сказать что-то о смысле, ведет к тому, 
что опровергается сам смысл», как нечто потустороннее, «жизнь, если она име-
ет смысл, не задается вопросом об этом смысле; смысл ускользает от вопроса, 
бежит от него», а если он вульгарно декларируется — он лишь фикция, ложь 
дисквалифицирующего себя коллективного субъекта [27]. Понять же ситуацию 
самообмана некультура не в состоянии, по причине секуляризации метафизи-
ческого опыта, где современное «метафизическое познание» обвиняет чистый 
опыт прошлого в напрасных ожиданиях, как капризная путана, что, согласно 
острому замечанию Адорно, вопрошает у невольной причины ее разочарова-
ния: «И это все?». Правда жизни такова: «Напрасное ожидание не ручается за 
то, на что оно направлено; это просто рефлексия состояния, мерой которого 
является отказ и неудача. Чем меньше остается от жизни в этом мире, тем боль-
ше соблазн для сознания принять осколки и останки живого за абсолютное, 
которое решает в этом мире все. … Для каждого, кто не заботиться о судьбах 
мира, мысль о маленьком, локальном мире, где в соответствии с божественным 
проектом мукам нет конца, превращается в безумие, разговаривающее на одном 
языке с позитивным, нормальным сознанием» [28].

И пока существовали некоммерциализованные пленэры, теплилась над-
ежда на развитие некоммерческого искусства, казалось — оно сможет дожить 
до дней своего легитимного развития, пускай и бедствуя на задворках культу-
риндустрии. Так служили пленэры отдушиной в жестокий кризис монумен-
тальной скульптуры 1990-х, помогая найти путь истины в станковой пластике. 
Однако сегодняшние сомнения усиливают пораженческое настроение, ибо 
метафизика искусства не сотворяема практичным разумом человека, она воз-
рождаема свыше, фиксируя, по словам Адорно, «индекс не-истины для 
духовных образований» рынка культуры. Глянцевая культура малограмотных 
журнальных статей с яркими картинками (где непрофессионалы адаптировано-
«вольно» пересказывают полученную от специалистов информацию, подвер-
гая научные факты и понятия чудовищной вивисекции) предает предназначе-
ние самоосознания культурою самой себя, в т. ч. через искусство, искажая 
немыслимыми фальсификациями истину так, что ученый, изначальный автор 
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статьи, негодуя, стыдится подобных публикаций. А как иначе, если рассужде-
ния, к примеру, о «готическом стиле» без уведомления ученого вдруг изменяют 
на более гламурное и неправильное звучание «готическое направление». 
Иными словами: «Мысль, которая не отступает перед вечно онтическим, унич-
тожена самими критериями онтического; истина превращается в неистинное, 
философия — в шутовство и лицедейство» [29]. Только один рассмотренный 
пример, показывает, как вокруг Салонов уже сформирована плотная структу-
ра культуриндустрии, поддерживаемая жесткой властью. Ее претензии 
на абсолютный эстетический вкус, иллюзорно дает право навязывать художни-
кам стили, образы… Самые пригибающиеся конформные художники, как зим-
няя вишня японских хокку, побеждающая гордо-ломающийся от снега 
бамбуковый стебель, торжествуют в одержанной локальной победе, подобо-
страстно ожидая от господина хлебных заказов, без горечи пренебрегая до-
стоинством человека, и уж давно позабыв о принципиальности. Но в глобально 
исторических циклах творческой деятельности человека — профессиональное 
мастерство не прощает беспринципности и конформности: дилетантизм, омас-
совленность сознания низвергает гордыню художника в бездну небытия, где 
история избавляется от ошибок и заблуждений, равно как и от представлений 
об искусстве как о банальной видимости, ведь истинное искусство получает 
свет и энергию из источника, не обладающего видимостью.

Каков же вывод из озадачивающей картины саморазрушения культуры 
и искусства? С принципом романтиков: спасение там, где опасно, социальная 
философия соглашается. Да, свобода общества и его культуры неотделима от 
просвещающего мышления. Но последнее сможет гарантировать свободу при 
условии не-скатывания критики и практики в меркантильный прагматизм, а те-
ории — к пресмыкательству перед властью и бизнесом; ведь их ошибки и кон-
формность формируют мифологию ослепшего духа. Само время ставит нас 
перед необходимостью продумать пути очередной одиссеи, чтобы, пройдя 
между властью и бизнесом, не потерять команду и вернуться к берегам 
неовеществленных культуры и искусства. «Избавляясь от суждений о себе са-
мом, искусство говорит (иногда выражаясь в духе нигилизма): не все есть про-
сто ничто. Иначе все, что есть всегда, было бы только плоским, блеклым, 
бесцветным, одинаковым. Свет, в котором видны люди и вещи, — в нем отража-
ется трансценденция; иначе ни людей, ни вещей просто не будет видно. В про-
тесте и сопротивлении миру обмана со всеми присущими ему родовыми при-
знаками не снимается протест и сопротивление зрения; не хочется, чтобы 
исчезли все краски мира; то, что видимостью не обладает, в видимости раздает 
свои обещания» [30]. Sic!
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1. Еще в конце 19 в. де Токвиль определил схему господства частной монополии 

на культуру, где властьимущий либо требует конформного творчества, либо грозит от-

лучением и забвением в нищете. Франкфуртская школа философии констатирует, согла-

шаясь с ним: «То, что не выказывает своей конформности, обрекается на экономическое 

бессилие, находящее свое продолжение в духовной немощи оригинальничающего чуда-

чества. Будучи исключенным из производственного процесса, подобного рода оригинал 

без труда превращается в неполноценного». Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика 

Просвещения: Философские фрагменты. — М.; СПб, 1997. — С. 166. Между тем социаль-

ные системы часто подтверждают математический постулат, сформулированный мате-

матиком У. Р. Эшби, согласно которому в системе наименее стабильна та из ее подсистем, 

что претендует на доминирование. Ветреность фортуны и славы на ниве культуры тому 

подтверждение.

2. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения… — С. 162.

3. Босенко А. В. Время страстей человеческих: Напрасная книга. — К., 2005; Босенко 

А. В. Реквием по нерожденной красоте. — К., 1992; Босенко А. В. О другом: Симуляция 

пространств культуры. Красота как мера целесообразности развития вообще. — К., 1996. 

4. Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики / Пер. 

с англ. — М., 2005. — С. 25–28.

5. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения… — С. 75, 78.

6. Там же. — С. 169, 175.

7. Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // «Неприкосновенный запас», 

2005. — №2–3 (40–41); http://magazines.ru/nz/2005/2/ado4-pr.html

8. Молодежь, усердно проработавшая негативную диалектику франкфуртцев, нахо-

дит точные аргументы, например, цитируя такую мысль: «Бескрылое искусство для наро-

да заполняет собой место того мечтательного идеализма, который был явно не по разме-

ру идеализму критическому. Все является продуктом сознания, у Мальбранша и Беркли 

— сознания Бога, в массовом искусстве — сознания вполне земного руководства про-

изводственного процесса. Не только циклически сменяющие друг друга типы шлягеров, 

звезд и мыльных опер выдерживают натиск времени в качестве закоснелых инвариантов, 

но даже само специфическое содержание развертывающейся тут игры, казалось бы са-

мое что ни на есть изменчивое, оказывается производным от последних… Даже сами им-

провизации, впечатляющие эффекты и остроты являются результатами калькуляции тут 

точно так же, как и скрепляющий их каркас. …Культуриндустрия развивалась под зна-

ком превосходства эффекта, осязаемого достижения, технической детали над произве-

дением, некогда являвшимся носителем идеи и ликвидируемого совместно с последней». 

Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения… — С. 155–156.

9. Тоффлер Э. Шок будущего / Пер. с англ. — М., 2004. — С. 198, 201.

10. Там же. — С. 307. Тоффлер предсказывает актуальность научного прогнозирова-

ния во всех социальных структурах, чтобы грамотно управлять и контролировать пере-
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мены постоянно меняющейся географии и образа будущего: «Более быстрый темп пе-

ремен требует — и создает — новый вид информационной системы в обществе: скорее 

виток, чем лестницу. Информация должна пульсировать в этом витке со все большей ско-

ростью». Однако власть одна не сможет устанавливать цели для целой системы, в этом 

решающим словом будут обладать Ассамблеи по вопросам будущего (с.519 и далее).

11. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения… — С. 169.

12. Там же. — С. 159.

13. Там же. — С. 6, 9.

14. Там же. — С. 161.

15. Вертинский А. Дорогой длинною… Стихи и песни. Рассказы, зарисовки, размыш-

ления. Письма. — М., 1991. — С. 326–327.

16. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения… — С. 12.

17. Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // «Неприкосновенный запас», 

2005. — №2–3 (40–41); http://magazines.ru/nz/2005/2/ado4-pr.html

18. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения… — С. 162.

19. Там же. — С. 16–168, 171.

20. Босенко А. В. Время страстей человеческих… — С. 149.

21. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2005. — С. 132–133.

22. Адорно Т. В. Негативная диалектика. — М., 2003. — С. 327, 362.

23. Там же. — С. 327.

24. Там же. — С. 328.

25. Издревле ведется так, что истинный талант ничего за душой, кроме любви, а чаще 

— неразделенной, трагической любви, не имеет — такова цена таланта. И именно такую 

формулу творческой мотивации (голод или неразделенная любовь) непрестанно пов-

торял своим ученикам Роден; знал ее не понаслышке и Архипенко — их работы были 

представлены Салоном, где, по иронии судьбы, организаторы его презрели сей посту-

лат. В ритуально открытые двери некультуры хлынул грязный поток конъюнктурного 

искусства, привычно знакомого старой и новой власти, не вникающей в эти тонкости не-

простых взаимоотношений гуманистической культуры, культуриндустрии и «жесткой» 

власти. Случилось так, что именно в доверительной атмосфере проплаченного искусства 

скульптурного салона УД, ядром которого стала презентация приватной коллекции все-

мирно-известных имен скульпторов, столь выгодно оттенявших блеск и нищету наших 

«куртизанок» современной национальной пластики, первое лицо державы предложил им 

собраться в Батурине и заложить там скульптурный парк. Налицо дает себя знать, воз-

можно, техническая неувязка: ведь для этой цели уже год представителями СХУ и Мин-

культуры отбиралась среди профессионалов дюжина творцов, владеющих секретами 

быстрого и качественного воплощения в камне монументальной скульптуры. В группу 

планировалось пригласить иностранных коллег, не забыли и про питерскую диаспору 

(украинская и ленинградская школы пластики, так исторически сложилось, обладают 



схожими внутренними качествами, что приводило к равноценным их страданиям в годы 

тоталитаризма). Ликованию конформистов не было предела. Но опыт пленэров показал, 

что большие коллективы не в состоянии так слаженно, качественно и нацелено работать 

на пленере, как небольшие. Поэтому, лучше ландшафтную экспозицию создавать во вре-

мени из ряда скульптурных симпозиумов, не гонясь за количеством сразу, в ущерб качес-

тву. Вообще пленэры, которые были ранее важной экспериментальной мастерской, где 

держался вектор независимого искусства, дающий возможность экспертно оценивать 

уровень профессионального мастерства, силы и реальное положение творческого потен-

циала наших скульпторов, особенно четко проявляющегося на международных форумах, 

когда к нам приглашались европейские или американские скульпторы, — все это отошло 

в прошлое, как только пленэры стали проводить сначала по воле приватных олигархов, 

а с прошлого года — под патронатом президента. Благое намерение обернулось фаль-

шивкой, отпугнувшей последних представителей неконформного искусства. Зато уплот-

нились ряды тех, кто мечтал прославить себя в монументально-декоративной пластике, 

если уж сфера монументальной надолго ангажирована коррумпированными схемами, где 

министерские конкурсы, с одной стороны, предлагая свободную конкуренцию талантам, 

на деле только маскируют и вуалируют механизмы, удерживающие на поверхности име-

на скульпторов с солидным социально-политическим статусом, между которыми также 

идет жесткая конкуренция, не допускающая в свои ряды молодых пусть и талантливых 

ребят.

26. Адорно Т. В. Негативная диалектика… — С. 329.

27. Там же. — С. 335–336.

28. Там же. — С. 335.

29. Там же. — С. 359.

30. Там же.

М а р и н а  П р о т а с
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За роки державної незалежності в Україні відбулися істотні зміни в усіх 
сферах життя, в усіх галузях соціокультурної діяльності. Природно, вони по-
требують аналізу та наукового осмислення. Завданням даної статті є спроба 
проаналізувати цей процес самоусвідомлення в одній конкретній сфері — об-
разотворчому мистецтві.

Образотворче мистецтво України останніх десятиліть визначають як мисте-
цтво «нової хвилі» (Г. Скляренко, О. Соловйов, О. Петрова та ін.), але по різному 
характеризують параметри цієї «хвилі». «Вона (“нова хвиля”. — Л. Т.) шукала в 
мистецтві ще не опрацьованих змістів, невиявлених можливостей, досліджуючи в 
своїх творах ті чи інші традиції, усталені форми, стилі та інше. І з цього погляду 
її роль в українській культурі можна порівняти з авангардом початку століття, 
який здійснив радикальний зсув у художній свідомості, натикнувшись при цьому 
на суспільне несприйняття його художньої мови», — вважає Г. Скляренко.

Деякі дослідники (О. Соловйов), досліджуючи «нову хвилю», зауважують, 
що новий вітчизняний живопис дедалі частіше ідентифікують із «транс-
авангардним необарокко», якому притаманні «барочна ірраціональність», «ві-
тальна стихія», чуттєва, в чомусь навіть «брутальна ментальність».

К. Акінша в одній із статей («Венок на могилу украинского постмодерниз-
ма» // Аrt line, 1998) писав, що після відомої манежної виставки 1988 р. мис-
тецтвознавці заговорили про «українську хвилю», «український постмодер-
нізм», «український трансавангард», натомість, на чітку дефініцію так ніхто і 
не спромігся — нова генерація мусила задовольнятися десятком назв, як пра-
вило, лише географічно детермінованими. Автор також зазначає: «“україн-
ської хвилі” більше не існує. Лишається тільки дивуватися, що вона так довго 
проіснувала. Хвиля пройшла, але вона відбулася».

Відтак, зрозуміло, що постмодерністичне мистецтво другої половини 
1980-х — початку 1990-х років — закономірний етап у вітчизняному художньо-

Леся ТУРЧАК

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

Історіографічні аспекти
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му процесі, для якого характерні різноспрямованість творчих орієнтацій, під-
вищений інтерес до регіональних, національних та історичних особливостей, 
актуалізація найрізноманітніших традицій, стилістик, художніх проявів, мис-
тецьких течій та концепцій. Хоча, на думку Г. Скляренко, «мистецтво другої 
половини 1980–1990- х рр. ще не усвідомилось у мистецтвознавстві, як вагоме і 
вельми значне явище в загальному розвитку вітчизняної культури. Складність 
його вивчення та аналізу пов’язана з характерними для цього часу багатоманіт-
тям творчих напрямків, індивідуальних мистецьких позицій, зміною соціальних 
функцій мистецтва, еволюцією та трансформацією його усталених видових 
меж, з важливими історичними, політичними та ідеологічними чинниками, які 
істотно вплинули на художній процес, часто підпорядковуючи собі його спря-
мування» [10, с. 109].

Художній процес рухається вперед, постійно трансформується, і на зміну 
одним художнім течіям приходять інші, навіть через невеликий проміжок часу. 
Деякі мистецтвознавці (Н. Булавіна, А. Коновалова) визначають сучасну ситу-
ацію в мистецтві як пост-постмодернізм. «На зламі епох час пред’являє осо-
бливі вимоги до творця: проявляється попит на особистість, здатну генерувати 
нову ідею і руйнувати стару», — переконує В. Раєвський [7, с. 35].

Вагому роль у зазначених процесах відіграли й продовжують відігравати 
зміни у політичному житті держави. Якщо раніше засадничою для виховання 
художника-громадянина була ідея органічного поєднання професійної підго-
товки з формуванням його світогляду, переконань і високої загальної культури 
(такий метод виховання митця базувався на засадах соціалістичного реалізму і 
визначав характер всієї радянської художньої школи), то після здобуття неза-
лежності в Україні формуються нові принципи культуротворення, для яких 
характерна творча різноспрямованість, нові мистецькі концепції та засоби ху-
дожнього вираження. Проте нові трансформаційні процеси зумовили дещо 
інше: «Небувала динаміка змін зумовила значну дестабілізацію в усіх сферах 
життя, зокрема і у сфері культури та мистецтва» [8, с. 52].

Деякі дослідники намагаються виокремити певні етапи, що їх пройшло 
мистецтво кінця ХХ початку ХХІ ст.: О. Федорук (називає фактори, які впли-
нули на характер національного відродження в мистецтві в кінці ХХ ст.); 
В. Сидоренко (вирізняє три основні тенденції сучасного мистецтва); Г. Скля-
ренко (вивчаючи мистецтво 1980-х — початку 2000-х рр., виділяє два періоди 
(перший — кінець 1980-х початок 1990-х рр., другий — починається з середини 
1990-х рр.). Отож, можемо виснувати, що мистецтво сьогодні усвідомлюють як 
багатошарову, рухливу, відкриту складову культури, що акумулює естетичні, 
соціальні, політичні, історичні, ідеологічні, технологічні, психологічні струме-
ні, які виникають на перетині ринкових законів та маркетингових стратегій, 
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суспільних перетворень і світоглядних зрушень. В цьому зв’язку цілком зако-
номірними є зміни як у самому мистецькому просторі, де взаємодії та взаємоо-
бумовленості, що склалися у попередні періоди, або набувають іншого змісту 
та спрямування, або перестають працювати зовсім [9, с. 107]. Відтак зрозуміло, 
що в нових умовах існування культура та мистецтво мають круто змінити свої 
орієнтації та шукати нових перспектив.

Аналізуючи сучасний стан українського образотворчого мистецтва, розу-
міємо, що загальною його кризою є відсутність домінуючого напрямку. На по-
чатку 2004 р. Борис Гройс так охарактеризував останні тенденції у мистецько-
му середовищі: «Мистецтво почало оперувати в тому ж просторі, в якому 
оперує політика. Раніше було не так, адже система політичної репрезентації і 
система художньої репрезентації відрізнялися одна від одної. Якщо мистецтво 
представляло політику у своїй власній сфері, то це завжди було додатковим 
естетичним актом до самої політики. Зараз ми живемо в суспільстві, де будь-
який великий політик породжує, генерує значно більше зображень і картин, 
аніж будь-який художник. Сучасне суспільно-політичне життя запозичило в 
мистецтва його методологію» [2].

Ось як вважає А. Покотило: «В мистецтві втілюється синтетична цілісна 
картина взаємовідносин людини з її оточенням. Саме тому в системі культури 
воно займає ключову позицію, як той центр, та результуюча, котра фіксує су-
купний вплив на людину всіх інших сторін і аспектів її життєдіяльності. 
Художник — син свого часу. Політика неминуче присутня в естетичних ідеа-
лах, уявленнях про життя, про творчість. Присутня вона і як певна емоційна, 
життєстверджуюча або песимістична домінанта» [5]. Як бачимо, проблеми об-
разотворчого мистецтва торкаються не лише культурно-мистецької, а й 
політично-економічної сфери. Саме тому вітчизняним мистецтвознавцям до-
сить складно висловити однозначну думку стосовно «сучасних творчих пошу-
ків» та постпостмодерністської ситуації в країні.

«Найголовнішою проблемою нового мистецтва, — вважає Г. Скляренко, 
— стало самовизначення в складному переплетінні контекстів — пострадян-
ського і новодержавницького, колоніального і постколоніального, національ-
ного і європейського, модерністського і постмодерністського. Саме це і стано-
вить неповторність сучасної культурної ситуації в Україні» [10, с. 142].

Сьогоднішнє «сучасне мистецтво», «мистецтво епатажу», «естетика по-
творного», відображають сучасний стан мистецтва та пропагують «нові» спо-
соби не лише зображення, а й сприймання.

«У передові засоби сучасної образотворчості України повинні увійти від-
вертість і чистота образного мислення», — вважає А. Брус. Крім того, він на-
голошує на тому, що «реклама губить мистецтво, бо те, що рекламується, купу-



• 172 •

Л е с я  Т у р ч а к

ють частіше і народ його легко ковтає. В той же час отара не може бути 
прибічником мистецтва, і заповнені зали — не критерій мистецтва» [1].

Нова ситуація в державі, суспільстві висуває інші цінності. Зокрема, мит-
цям було досить важко (особливо на початку 1990-х рр.) визначитися з худож-
німи вартостями «нового» суспільства. «Часто немає достатнього розуміння 
художніх вартостей взагалі, всяке мистецтво включно із західним сприймаєть-
ся якось арбітрарно», — наголошує А. Оленська-Петришин [4].

Р. Дмитрик відзначає, «що найперше впадає у вічі загальна криза у сфері 
мистецтва. Відсутність домінуючого напрямку характеризує сучасний стан як 
епоху бродіння і суб’єктивних пошуків засобів самовираження». На його дум-
ку, високе мистецтво — це суб’єктивне вираження об’єктивного процесу в ес-
тетичному житті суспільства [3].

Сьогодні на сторінках газет та журналів знаходимо чимало розмов про те, 
якими б мали бути художні твори, зокрема А. Брус зазначає: «Не завадило б новіт-
нім митцям побачити сьогодення та виявити його у своїх творах. А що ми бачимо на 
виставках? Здебільшого — інфантилізм і непогамовне прагнення розірвати площину 
і вийти на абстрактне мислення, але цього художник не досягає через відсутність 
інтелектуального рівня, тому як наслідок, виникає погіршена ретроспектива, як 
анонім відомих майстрів. У мистецьких засобах спостерігається високий професіо-
налізм, який, на жаль, поєднується з мінімальним умінням мислити, внаслідок чого 
маємо аморфну форму з професійно-естетствуючим егоцентризмом» [1].

Б. Губаль вважає руйнівними для українства такі поняття, як «сучасне мисте-
цтво», «авангард», «новітні спрямування»: «їх ідеологів і творців ми знаємо, головне 
їхнє завдання — розмити, одірвати нас від автентичностей, поламати зв’язки поко-
лінь, вибити міф нації з-під ніг. А “Карпатський міф” — тисячолітній. Незнищенний. 
Як художник сучасного гобелена, вплітаю кожну свою ниточку у розмаїття панора-
ми утрадиційненого килимарства. На цьому стою і стоятиму! Наш поступ у мисте-
цтві — тільки через оновлену традицію» [6]. Інакший погляд стосовно зрушень у 
мистецтві має О. Федорук, вбачаючи об’єктивні фактори оновлюючих змін у мисте-
цтві [12].

Отже, з 1991 р. почався «новий», переломний період в розвитку нашої 
художньої культури. Мистецтво цього періоду пройшло різні етапи, для кож-
ного з них характерне своє художнє спрямування, свої прояви. Сучасні зміни в 
художньому процесі все частіше визнають нові тенденції, серед яких важливе 
місце посідають «мистецтва нових технологій». Образотворче мистецтво пере-
оцінює свої естетичні вартості, і на зміну одним поняттям краси та естетичнос-
ті приходять інші засоби вираження. Але поряд із цим сучасне образотворче 
мистецтво виступає засобом культурного самоусвідомлення.
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Построенную на полутонах живопись Заслуженного художника Украины 
Ореста Владимировича Слешинского можно сравнить с музыкой — самым эмо-
циональным видом художественного творчества. Произведениям мастера 
свойственна необычайно тонкая гармония тональных отношений. Основными 
жанрами в творчестве художника являются пейзаж и натюрморт. Содержа-
тельная глубина его произведений — в самой живописи, изысканности коло-
ристического строя, пластической формы выражения.

Живописный язык картин О. В. Слешинского обладает удивительной кан-
табильностью (итал. cantabile — певучее исполнение) — качеством музыкаль-
ности, для которого характерны особая слитность, пластичность форм, ясное 
композиционное начало (поскольку музыка — это композиция из звуков). 
Музыкальное чувство ритма на изобразительной поверхности переходит 
в чувство ритма композиционных элементов, цветовых пятен, акцентов, кра-
сочных мазков, рождая «музыкальную» живопись.

Музыкальным понятием тона, звука, имеющего точную высоту, в живо-
писи обозначается исходный элемент светотени и колористического строя. 
Семь нот октавы (от «до» до «си») условно соответствуют семи основным 
цветам спектра. Музыкальные полутона — диезы и бемоли, называют хрома-
тизмами, аналогичными цветовым оттенкам основных цветов в живописи. 
Использование полутонов расширяет палитру, позволяет более точно пере-
дать нюансы как музыкальные, так и цветовые. В зависимости от того, чисты-
ми цветами-тонами или оттенками-полутонами написано полотно или мело-
дия, можно определить их эмоциональную окрашенность: мажор или минор. 
По словам О. В. Слешинского, его живописи более свойственен минор, кото-
рый в музыке можно передать только с помощью полутонов. Гармоническая 
слитность полутонов придает более мягкую, элегическую окраску произведе-
нию, позволяет выразить мастеру его душевное состояние. Живописец любит 
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музыку, сам свободно владеет искусством игры на гитаре, обладает вырази-
тельным голосом.

О. В. Слешинский умеет находить общую тональность всего полотна, ко-
лористический строй, характерный для природы разных мест. Тональность 
музыкального произведения показывает высотное расположение звуков лада, 
из которых складывается мелодия. Низкая тональность подсознательно ассо-
циируется с темным, напряженным колоритом, высокая — светлым. О. В. 
Слешинский «исполняет» свои живописные симфонии в высокой тональности, 
которая отвечает южному голубовато-серебристому, светоносному колориту. 
В живописи общая тональность полотна отражает ощущения художника от 
увиденного им природного мотива, с характерной для него световой и цвето-
вой насыщенностью. Умение создавать на холсте симфонию определенных то-
нальных отношений является одной из основных составляющих в создании 
поэтической образности его произведений.

О. В. Слешинский родился в 1930 г. в Смоленске. В 1944 г. переехал в Одессу. 
К занятиям рисованием его приучил отчим, который учился в Санкт-
Петербургском художественном училище и брал частные уроки у профессора 
Академии художеств. По методике профессора он и начал обучать мальчика. Из 
различной цветной бумаги они создавали мозаичные натюрморты, портреты. «Я 
начинал писать бумажками», — вспоминает Орест Владимирович [11]. Цветовые 
пятна он набирал рваными кусочками разной величины. Сама по себе несущая 
цвет бумага давала возможность работать цветом даже в тенях, в отличие от 
красок, которые при механическом смешении на палитре могли давать «грязь». 
«Иногда бумагой даже получался рельеф», — говорит живописец [11]. Такая 
техника приучала будущего художника к свободе, к умению сгармонизировать 
уже заданные цветовые пятна, использовать многообразие цветовых оттенков.

Занятия живописью для О. В. Слешинского не сразу стали делом жизни. 
Он поступил в Одесское мореходное училище, но, доучившись до третьего кур-
са, в 1949 г. перешел в Одесское художественное училище им. М. Грекова (ОХУ). 
Учился у Л. О. Токаревой-Александрович, недавней выпускницы института им. 
И. Е. Репина. По окончании ОХУ в 1959 г. О. В. Слешинский поступил на живо-
писный факультет института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. 
Репина при Академии художеств СССР в Санкт-Петербурге. В 1965 г., окончив 
учебу в академии, он вернулся в Одессу. Работал преподавателем в Одесском 
художественном училище и в Одесской академии художеств (1994–1996). 
С 1997 г. обучает студентов на художественно-графическом факультете Южно-
украинского государственного педагогического университета (Одесса).

Художественная система О. В. Слешинского имеет под собой прочную базу 
академического образования, в основе которой лежит умение объемно-пласти-
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ческой трактовки формы с помощью светотеневой моделировки, которую отра-
батывали на рисунке с античных слепков. Это умение в сочетании с богатым 
природным цветовым видением позволило художнику безошибочно решать за-
дачи цветового тона в живописи. Множество этюдов, написанных в световой 
среде Одессы, очистили палитру мастера от ахроматических черно-белых и поз-
волили ему создавать светотеневой строй произведений — шкалу градаций меж-
ду самым светлым и самым темным оттенками — за счет цветовых нюансов.

В творчестве О. В. Слешинского особая роль принадлежит городскому 
пейзажу. Художника отличает редкая способность чувствовать энергетику 
пространства, которое он запечатлевает на холсте. Он умеет ощутить и пере-
дать душу города. Этому способствует широкий географический диапазон 
мест, где художнику довелось побывать. Уроженец средней полосы России, 
О. В. Слешинский юношей попал на юг, в солнечную Одессу, контрастом кото-
рой стал Санкт-Петербург, с его мрачными зимними днями и загадочными бе-
лыми ночами. Будучи уже зрелым художником, О. В. Слешинский посетил 
Японию, Францию, другие страны Европы. Это позволило ему создавать свое-
образные живописные портреты городов. Каждый имеет свое лицо, характер, 
живет в своем ритме. «Город — сам по себе произведение искусства, — говорит 
Орест Владимирович. — Городской пейзаж отличается тем, что создан не ру-
ками Творца, а людьми, отмеченными его перстом. Например, Санкт-Петербург. 
Он строг. Он весь как линия, тончайшая гравюра берегов — очень деликатно 
сделано! Одесса, в отличие от Петербурга, уступает в плане классического на-
следия. Но она имеет свой обаятельный облик. Я люблю Одессу» [12].

Любой город — это всегда интерьер, поскольку зритель находится внутри 
организованного архитектурой пространства. Объясняя его воздействие на че-
ловека, теоретик искусства В. Г. Власов указывает на то, что оно «обладает 
особыми «двигательными» масштабными и ритмическими соотношениями». 
Поэтому, по его мнению, «переживание архитектурного пространства челове-
ком <…> имеет специфический ритмико-моторный характер», т. е. «создает 
гармонический резонанс с биологическим ритмом и пропорциями тела челове-
ка, вызывая <…> неясные (предельно отвлеченные, абстрагированные), но 
чувственно-конкретные реакции: замирает дыхание, учащается пульс…» [1, 
с. 444]. Власов называет это переживание «чувством пространства» у архитек-
тора, а мы можем говорить о подобном чувстве у мастеров городского пейза-
жа. Кроме того, чувство архитектурного пространства в городах, имеющих 
богатое культурное наследие, сродни чувству, которое испытал В. В. Кандинский 
в русской избе: «Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, 
и я вошел в неё» [3, с. 162]. Архитектура является воплощением силы, энергии 
и полета мысли. Подобно живописи в преображенной избе, архитектура в «ин-
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терьере города» окружает зрителя, который не просто смотрит на неё, а живет 
в насыщенном ею пространстве.

Восприятие архитектурного пространства, во многом определяющее образ 
города, происходит не одновременно, а последовательно: в движении и во време-
ни. Двигаясь по улицам, переживая перспективы и ракурсы, внезапно открываю-
щиеся виды, у художника складывается представление о городе. Именно так, 
в динамике, во взаимодействии с городской средой рождаются пейзажные моти-
вы О. В. Слешинского. «Толчок дает натура. Писать с натуры обязательно надо 
потому, что если не будешь глядеть на природу, глаз быстро выхолащивается, 
лишается живого содержания, творческой силы», — говорит живописец [12].

В отличие от этюдного характера городских пейзажей Д. М. Фруминой, 
К. М. Ломыкина, А. С. Гавдзинского, В. Н. Литвиненко пейзажи О. В. Слешинского 
можно определить, как картины, поскольку важную роль в них играет компози-
ция. Натура для Ореста Владимировича является отправной точкой в создании 
«композиторских» творений. Маэстро пейзажа всегда носит с собой небольшой 
блокнот для зарисовок. Ведь по его мнению: «У красоты нет формул. Отчего че-
ловек идет и вдруг: «О!» Какие-то элементы сложились вместе» [12]. Их сложе-
ние в определенный образ автор может пережить только лично, восприняв то, что 
эхом отозвалось в его душе: «Пейзаж западает в душу. Один и тот же пейзаж 
разные люди видят по-разному» [13]. О. В. Слешинский не может писать с фото-
графии. Ему необходимо передать своё, опосредованное впечатление от ощуще-
ния себя в пространстве. Фотоаппарат же, как и камера-обскура, используемая 
художниками XVII–XVIII вв. или рамка с сеткой, через которую смотрел на при-
роду В. М. Синицкий (1896–1986), ограничивает реализацию «внутреннего» виде-
ния художника. О. В. Слешинскому необходимо «хотя бы две «почеркушки» 
с натуры», на которых, когда нет под рукой красок, он отмечает условными обоз-
начениями «цветовую ситуацию» [12]. По этим небольшим композиционным 
схемам живописец работает в мастерской. «Когда потом в мастерской пишешь, 
все лишнее выбрасываешь, и остается главное», — говорит художник [13]. Работа 
по зарисовкам и этюдам помогает достичь лаконизма и простоты, не отвлекаясь 
на детали, сфокусировать внимание на создании целостного образа. Определенная 
мера обобщения придает форме черты монументальности. Характерная для 
1970-х гг. монументальность, свойственная общему стремлению художников «су-
рового стиля» к выразительности живописного языка, имеет существенные отли-
чия от лаконизма современных произведений художника, обладающих большой 
внутренней наполненностью при внешней обобщенности формы.

Одним из основных этапов в работе О. В. Слешинский считает поиск плас-
тического решения. «Не могу писать как попало, пока не скомпоновано, 
не найдены количества, — говорит мастер. — Композиция — это когда нельзя 
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убрать или добавить чего-то, не разрушив целого» [12]. Строгих законов ком-
позиции не существует, по его мнению, есть определенные «законы равновесия 
плоскости». «Пластическое решение — это все, — считает живописец, — это 
композиция, распределение масс, акценты. Это самое главное в работе» [13]. 
Мощная положительная энергия, воспринятая художником от натуры — при-
роды, воплощается им в организованной форме. Для каждой композиции ав-
тор ищет своеобразную пластическую формулу, выходящую на уровень знака 
— условности. Формульность присуща не только объемно-пластическому 
чувственно осязаемому языку академической живописи, но и древнерусской 
иконе, которую О. В. Слешинский считает «совершенной системой» [14]. В 
1960–1970-е гг., время становления живописца, большое внимание уделялось 
искусству начала ХХ в., которое вновь открывало для себя и для мира великое 
наследие Византии и Древней Руси. Таким образом, древнерусская икона опос-
редованно повлияла лаконизмом и выработанным знаковым языком на повы-
шенную выразительность художественной системы О. В. Слешинского.

Одесса, отображенная в большинстве произведений художника, построе-
на на земле, хранящей память древнегреческих поселений и других народов, 
населявших берега северного Причерноморья. «Одесса уникальна тем, что 
очень четко спланирована, — говорит Слешинский, — великолепно найден 
масштаб. Одетая в скромный декоративный убор, она имеет особый шарм» 
[12]. Классическая планировка Южной Пальмиры по типу римского лагеря 
придает городу стройность и упорядоченность. Господствующий в архитекту-
ре исторического центра Одессы стиль классицизма, ориентированный на гео-
метрию идеальных форм, определяет уравновешенность масс, их соразмер-
ность человеку. Здания в два–три этажа со зрительно облегченным верхом 
не довлеют над человеком. В отличие от лабиринта узких улочек старых горо-
дов западной Европы широкие улицы Одессы, образованные прямой красной 
линией фасадов домов, дают свободу для ослепительного солнечного света. 
Просторные тротуары с белесыми стволами платанов и мягкой графикой ака-
ций и каштанов создают ощущение гармонической завершенности и покоя. 
«Не все города имеют свое пластическое лицо. В новых районах живописцу 
делать нечего, — считает живописец. — В Одессе есть своеобразная пластика, 
которая позволяет интересно решить городской пейзаж. Это слишком тихий 
город. В его атмосферу необходимо вжиться» [9, с. 21].

Архитектура классицизма имеет тесную взаимосвязь с академизмом. В 
пейзажах, сюжетами которых художник избрал классицистические ансамбли 
Южной Пальмиры, он использует классическую композицию, которая прояв-
ляется в выделении центра, уравновешенности, стройности, геометризации — 
свойств, характерных самой архитектуре. Отдавая должное традиции, живо-
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писец в то же время отказывается от характерного для классической 
композиции тяжелого низа и легкого верха, определенного естественной си-
лой гравитации; композиции его произведений облегчены за счет светлого ни-
за, земли, которая часто занимает меньше трети холста.

Сюжетами одесских пейзажей живописца стали не только классические 
мотивы архитектурных ансамблей. Каждое здание в сердце старой Одессы — 
индивидуальность, привлекающая художника своим неповторимым обликом: 
«Дело не в том — пишешь ты хоромы или лачуги. Старые дома в районе 
Молдаванки, Слободки имеют свой шарм» [9, с. 21]. Например: «На углу 
Софиевской» (1993), «Воронцовский переулок» (2002) и др. Асимметрия архи-
тектуры диктует асимметрию композиций, что рождает внутреннюю динами-
ку. Выбирая необычные точки зрения, художник изображает пластические 
диагонали уходящих улиц, мягкие повороты дорог, тротуаров, вторящих ок-
руглой форме углов зданий. Образ города складывается на протяжении столе-
тий. Здания, как люди, рождаются, живут и умирают, освобождая место следу-
ющим поколениям. Изображая хорошо узнаваемые уголки Одессы, Орест 
Владимирович фиксирует время, сохраняет для потомков облик города, посте-
пенно исчезающий под напором современного строительства.

Помимо архитектуры, которая во многом определяет пластический образ 
города, важным фактором в сложении целостного художественного образа 
является световая среда. «Одесса очень светлый город», — говорит живописец. 
Яркое южное солнце и влажный морской воздух диктуют свои условия. 
«Одессу воспринимаю выбеленную летом. Небо выжженное, не голубое, как, 
например, в Прибалтике, где цветные дома и царственная природа, — говорит 
Орест Владимирович. — Одесса вся как пыльная, в сдержанной гамме. В разгар 
жаркого дня небо серое, как занавеска, краски открытой нет. Черную краску 
не понимаю в Одессе, она какая-то прозрачная. Трава выжжена уже с конца 
мая, но в этом есть прелесть» [12]. Такая «выбеленность» не означает обесцве-
чивания: «Асфальт никогда не бывает серым, он всегда яркий», — считает ху-
дожник. Он создает «напряжение не за счет краски, а за счет отношений» [12]. 
По мнению Слешинского, для Одессы характерны тонкие цветовые отношения, 
в её образе есть «загадочность южных отношений». Художник образно назы-
вает их «пеклеванные отношения» — от старого названия ржаного хлеба, 
не белого и не черного. В его одесских пейзажах ощущается особая атмосфера 
южного города. Здания из ракушечника, залитые солнечным светом, который 
выбеливает цвета, сливая их в общую расплавленную массу, прозрачные тени, 
создают впечатление тепла и света, струящегося изнутри.

Водное пространство присутствует в большинстве пейзажных мотивов 
живописца. Вода является третьим составляющим триединства тональных от-
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ношений «земля — вода — небо», передающих неповторимый свето-цвето-то-
нальный образ города. Пейзажи городов, стоящих на воде — любимая тема 
Слешинского. Он пишет Санкт-Петербург — на Неве, Париж — на Сене, 
Одессу и Гурзуф — на побережье Черного моря. В этих городах острее ощуща-
ется связь с природой, прямая зависимость от стихии воды, дающей жизнь и, 
вместе с тем, непредсказуемой. Здесь человек по-иному относится к жизни, 
отчетливее осознавая её ценность. Вода — серединный план между чувствен-
ной материальностью земли и невесомостью воздуха. В её отражении продол-
жается небо, тем самым зрительно облегчается композиция, освобождается от 
гравитации земли. Важным в композиции является отношение тверди земли, 
воды и неба. В этом можно заметить опосредованную связь с искусством Китая 
и Японии, открытом для Европы только в ХIХ в. Французские художники-им-
прессионисты восприняли от восточных мастеров принципы понимания окру-
жающего мира как «живой реальности». Традиционный жанр китайского 
пейзажа называется «шань-шуй» или «горы-воды». Вечное взаимодействие 
двух начал: горы, символизирующей мужское начало (Янь), и воды — женское 
(Инь) олицетворяют философию китайской пейзажной живописи. Структура 
«небо — горы — воды», разворачивающаяся в вертикальной перспективе 
на китайских свитках, присутствует и в пейзажах Слешинского. Но место гор 
в произведениях одесского живописца часто занимает город. Его конкретные 
пейзажные виды несут в себе модель мира, включающую основные стихии, что 
дает камерным полотнам живописца особую значимость.

Не смотря на то, что мастер изображает различные состояния природы, 
время в его произведениях имеет большую продолжительность, нежели живо-
писные мгновения импрессионистов. Его внимание сосредоточено на более 
постоянном, характерном: «Мне нравится спокойная погода», — говорит мас-
тер [12]. Слешинский чаще пишет день, пасмурный или солнечный, время, когда 
освещение менее изменчиво, в отличие, например, от мастера восходов и зака-
тов А. И. Лозы, с которым Ореста Владимировича связывала многолетняя 
дружба. В творчестве художников-композиторов доминирует лирическое со-
стояние — личностное начало над непосредственным впечатлением от объек-
тивной реальности. Успокоенное состояние природы в произведениях 
Слешинского отвечает его стремлению к душевной гармонии.

На О. В. Слешинского большое влияние оказало творчество А. Марке 
(1875–1947). По словам Ореста Владимировича, именно после знакомства с произ-
ведениями Марке жанр пейзажа приобрел для него первостепенное значение. Оба 
живописца опираются на академическую основу тональной живописи, что даёт 
точность отношений в передаче воды, воздуха и земли. Можно заметить различие 
в восприятии художниками городской среды. Париж Марке многолюден. По уви-
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денным сверху проспектам и набережным движутся люди, фиакры, по реке плы-
вут лодки, дымят трубы. Исследователь искусства Марке Н. Леняшина указывает 
на то, что «продуманный динамизм его пейзажей» оказывается чрезвычайно со-
звучен динамичному восприятию окружающей действительности человеком 
на рубеже ХIХ–ХХ вв., и отражает его желание «осмыслить стремительный жиз-
ненный ритм» [4, с. 69–71]. Как человек ХХ–ХХI вв., Слешинский стремится к гар-
монии с природой, частью которой является городской пейзаж. Его пейзажи без-
людны. Не изображая людей, он уходит от бытовой достоверности, поднимается 
от быта — сиюминутного, временного к бытию — вневременному.

Изысканный колорит произведений Слешинского помогает раскрыть 
в полной мере художественный образ. Жемчужным, перламутровым можно 
назвать колорит одесских пейзажей, серебристым — охарактеризовать цвето-
вой строй мотивов Санкт-Петербурга и Парижа. Художник смело использует 
серый цвет. Он говорит: «Серый цвет — это потрясающе. Градаций в сером 
столько, что сделать можно любую симфонию» [12]. Мастер строит колорис-
тическую гармонию на принципе одновременного контраста дополнительных 
цветов, что дает возможность добиться особой выразительности за счет усиле-
ния одного цвета другим. Сдержанная гамма привлекает богатством полутонов 
и сложных оттенков, создает мягкость и воздушность. Красочные смеси в жи-
вописи подобны музыкальным аккордам, мелодия из которых звучит более 
насыщенно по сравнению с мелодией, состоящей из отдельных звуков.

В творчестве О. В. Слешинского прослеживается путь от академической 
системы, основы которой он получил в Одесском художественном училище и в 
АХ, к выработке собственного художественного языка, обладающего высокой 
степенью условности, а, следовательно, выразительности. Поиски нового пос-
троения пространства свидетельствуют о попытке возврата к целостной моде-
ли мира, когда человек не отделял себя от окружающего мира, природы, нахо-
дясь с ним в гармонической связи.

Во внимании к природе проявляется романтическая направленность. 
Через небольшие конкретно узнаваемые фрагменты живописец передает ха-
рактер всего города, через часть — выражает целое. О. В. Слешинский вырабо-
тал живописную концепцию каждого города. Ему удалось выразить мощь 
и величие Санкт-Петербурга, великолепие Парижа, камерность Одессы. 
Окрашенные индивидуальным чувством произведения представляют своеоб-
разный автопортрет мастера. По его мнению: «Если картины написаны худож-
ником, верящим в добро и красоту, даже не по воле автора, а по воле Творца 
в них будет заложена добрая энергия. Она будет благотворно действовать 
на зрителя. И зритель, сам того не подозревая, будет подпитываться этой ду-
ховной энергией. Он станет лучше, чем был» [7, с. 81].
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В середині 80-х рр. минулого століття мистецька доктрина соціалістично-
го реалізму дала серйозну тріщину: молоді ентузіасти новітнього мистецького 
мислення заявили про своє право на такі критерії образності, які раніше, навіть 
кілька років перед тим, за обставин тотального офіціозу не мали права на іс-
нування. Створилася ситуація, коли мистецька молодь почала формувати мо-
дель художнього руху, що мав відповідати засадам мислення, не закомплексо-
ваного догмами і стереотипами тематизму, що нав’язувався владою, 
пріоритетами так званої тематичної картини, звичними сюжетами, покликання 
яких було уславлювати радянський спосіб життя. До таких молодих художни-
ків належав Петро Лебединець, що народився 7 грудня 1956 р. у м. Мелітополі 
в родині робітника. 1978 р. поступив до Київського художнього інституту, де 
навчався у майстерні відомого баталіста Віктора Шаталіна. Дипломну роботу 
«В степах України» Лебединець захистив 1984 р. [1]. Після закінчення інститу-
ту живописець усвідомлює, що його не надихає тривіальне зображення реалій 
життя, і йому цікавіше відтворювати внутрішній зміст речей, аніж їх зовнішні 
обриси. «Народження простору», «Рух простору», «Проникнення», «Звідки 
береться вітер?» — це була та категорія тем, що їх не можна було реалізувати 
методом класичного академічного живопису, яким, до речі, на час 1984 р. 
успішно володів П. Лебединець. Професійна майстерність, засвоєна в інститу-
ті, не відповідала духовному розвитку молодого художника та його запитам. 
Академічна манера виконання лише сковувала і обмежувала можливості, пере-
шкоджаючи реалізувати артистичні задуми майбутнього митця. Починаючи 
з 1984 р., П. Лебединець намагався самостійно відшукати ті образотворчі засо-
би у мистецтві, що адекватніше підійшли б до його неакадемічних інтенцій [2].

З 1985 р. П. Лебединець активно відвідував мистецькі виставки, їздив 
до Москви до Третьяковської галереї і Пушкінського музею, шукав книги з мис-
тецтва соціалістичних країн, виписував журнал «Америка», де можна було по-

Іва ПАВЕЛЬЧУК

РОЗВИТОК ПОСТІМПРЕСІОНІЗМУ
В УКРАЇНСЬКІЙ АБСТРАКЦІЇ
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бачити нефігуративне і концептуальне мистецтво [3]. Самостійно почав робити 
вправи з кольорових композицій, вивчати колористику, ходити на етюди з коле-
гами по фаху. Свою самоосвіту художник почав з нескладних натюрмортів, се-
рію яких він писав з 1984 по 1991 роки. Формальне завдання подібних малярських 
студій зводилося до елементарної декоративної колористичної композиції 
і прагнення створити гармонію кольору, форми і декоративної плями. Вихід 
до нової пластичної мови відкрився Лебединцеві після його чергової поїздки 
до Москви і відвідання Державного музею мистецтва імені Пушкіна [4].

Творчість Гогена, з якою Лебединець був ознайомлений ще замолоду, від-
крилася по-новому для художника 1985 р., коли він уже не просто розглядав 
унікальні твори, а нарешті побачив те, що здавна шукав у музеях і природі. 
Лебединець побачив не просто екзотичні яскраві постаті на декоративному, 
майже візерунковому тлі, а відношення великого майстра до кольору і, власне, 
ті необмежені можливості, які колір набуває у своїй повнокровній самодостат-
ній формі існування. За словами митця, творчість Гогена справила на нього 
величезне враження, стала одкровенням, підказала властиво потребу негайної 
зміни і самого стилю, і художньої манери [5]. П’ять картин Гогена «Великий 
Будда» (1899), «Її звати Вайраумати» (1892), «А ти ревнуєш?» (1892), «Короле-
ва» (1896), «Збирання плодів» (1899) з колекції Пушкінського музею відіграли 
вирішальну роль у формуванні світогляду майбутнього нефігуративіста і ви-
значали розвиток усієї його подальшої творчої долі [6].

Живописець розповідає, що несподівано зрозумів, яким художньо-
пластичним способом йому треба розвивати свою живописну пластику, щоб 
максимально наблизитися до кольору, його декоративної драматургії і симво-
лічної сутності [7]. Аналізуючи в музеї шедеври Гогена, Лебединець спіймав 
себе на думці. що видатний постімпресіоніст не виявляв кольором форму, щоб 
слідувати їй, як це було прийнято раніше. Колір набув у Гогена домінуючого 
значення і формував художній лад усього полотна, а не використовувався як 
допоміжний засіб живописної виразності.

Самодостатність кольору відкрилася Лебединцю з дивовижною легкістю, 
і для нього стало очевидно, що колір загалом можна використовувати авто-
номно на рівні взаємоплинних декоративних візерунків і ритмів [8]. Творче 
становлення Лебединця відбулося в перебудовний період (1985–1991), коли за 
межі радянської території практично неможливо було виїхати. Творчі інтенції 
інтелігенція одержувала самотужки — хто як: по радіо через канали Бі Бі Сі, 
«Німецьку хвилю», які вночі не так «заглушували» радарами, через періодику 
сусідніх соціалістичних країн, зокрема Польщі, Чехословаччини, Угорщини. 
Художники інтуїтивно нашвидкоруч самостійно переживали ту духовну ево-
люцію, яку Європа чи Америка переживали впродовж майже цілого століття. 
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Шедеври Гогена були доступні для радянських громадян як частина світової 
культури завдяки унікальному зібранню двох меценатів Росії кінця 19 — по-
чатку 20 ст. — І. Морозова та І. Щукіна, з колекції яких і була створена 1918 р. 
колекція Державного музею нового західного мистецтва у Москві [9]. Однак, 
книга Дж. Ревалда «Постімпресіонізм», присвячена, окрім інших, творчості 
Гогена, була вилучена з книгарень після виходу її в світ всередині 60-х рр. 
ХХ ст. Невеликого розміру картини Гогена через століття передали свій уро-
чистий величний дух і наповнене сонячною енергію світло Полінезії, що надих-
нули художника новітньої доби і прискорили формування його оригінального 
таланту. Натюрморти 1986–1991 рр. «Натюрморт з гарбузом» (1989), «Натюр-
морт на зеленому тлі» (1989), «Осінній натюрморт» (1989), «Синій чайник» 
(1990) демонструють творче переосмислення живопису Гогена і декларують 
нову манеру майбутнього художника-нефігуративіста.

Знайомлячись з візуальним рядом натюрмортів Лебединця періоду 
1986–1991 рр., ми прийшли до висновку, що найбільше враження на художни-
ка справив твір Гогена «Великий Будда», що до 1918 р. зберігався в колекції 
І. Морозова [10]. «Густав Файе купив це полотно у друзів Гогена. Потім воно 
потрапило до Амбруаза Воляра, в якого 1908 р. його придбав І. Морозов [11]. 
Гоген створив ще одну подібну картину в 1899 р., що має назву «Тайна вечеря» 
і зберігається у приватному зібранні в Парижі [12]. У своїх картинах Гоген 
зобразив діалог Хіни — богині місяця та вічності і Тефатоу — бога землі 
та смерті, де вони ведуть бесіду про долю людського роду і який є кульмінацій-
ним пунктом у таїтянській космології [13]. «Зображуючи сцену діалогу на тлі 
статуї Будди, Гоген повторив іконографічну схему таїтянських рельєфів» [14]. 
Драматургія полотна Гогена, що втілювала злиття світових релігій і таїтян-
ської міфології про кінець світу, була невідома молодому художникові Лебе-
динцю [15].

У життя київського живописця це філософське полотно увійшло на рівні 
переосмислення власних духовних можливостей і на рівні новоусвідомленої 
живописної пластики. На час сприйняття в Пушкінському музеї П. Лебединець 
не був витонченим знавцем творчих пошуків Гогена, і його полонила та вразила 
не інтрига сюжету і легенда картини, а її безпосередня художня режисура [16]. 
Художник знайшов для себе багато нових моментів у полотнах Гогена, і для 
нього стало очевидним, що ахроматична чорна тональність у картині, оточена 
звідусіль кольоровим багатоцвіттям, набуває статусу кольору і контрасту, 
окрім додаткових психологічних плюсів, якими він доповнює хроматичний ряд: 
драматизм, напругу, сугестію. Як і саме гіпотетичне усвідомлення смерті, що 
настає в момент народження, надає гостроту і присмак повноти життя кожно-
му прожитому дню. Монументальна чорна постать Будди П. Гогена увійшла 
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назавжди в коло творчих пріоритетів Лебединця, з часом цей колір-символ 
трансформувався в творах художника в різновеликі, складні чорні фактури, що 
могли бути написані і не буквально чорною фарбою, але виконувати її роль 
у картині.

У натюрморті 1990 р. «Синій чайник» чорний — це просто формальне тло 
для натюрморту, вже нейтральне, що несе з собою космічну невимірність і не-
відомість, подібно до «Натюрморту на зеленому тлі» (1989), що був написаний 
за рік перед тим. Уже в абстрактній картині «Долина снів» (2001–2004) і в 
«Рефлексіях» (2005) чорна пляма зберігає за собою повне автономне міфоло-
гічне значення і залишається далі вже в абстрактній ситуації фактично єдиною 
опорою матеріальності. У картині Гогена силует «Великого Будди» дистанціює 
яскраву кольорову ситуацію за собою і перед собою, ставши «золотою сере-
диною» кольорової інтриги сюжету. Як обеліск Вічності своїм списовидним 
силуетом Великий Будда Гогена зупиняє момент часу, подібно до «Мадонни 
в гроті» Леонардо да Вінчі. Тінь цього вічного «чорного списа» присутня у кар-
тинах Лебединця, у власній авторській інтерпретації і плавно переходить з од-
нієї картини до іншої.

З «Натюрморту з праскою» (1989) і « Натюрморту з гарбузом» (1989), 
в яких чорне переливається як темно-коричневе і огортається в силуети ступки 
чи пляшки, ця «чорна тінь» переходить у картини «Рівновага» (2001–2005), 
«Океан» (2001–2003), «Горизонтальна структура» (2005), у «Простір кольору» 
(2006), у «Світло і тінь» (2007). І, фактично, немає у творчості П. Лебединця 
картини, де б чорний не фігурував хоча б на рівні «поняття», — це особливість 
творчого мислення П. Лебединця. Ми хотіли б відзначити, що багато колорис-
тів, які серйозно займаються кольором, фактично ніколи не використовують 
чорний у своїй палітрі, тому що проймаються несвідомим антагонізмом до цьо-
го ахроматичного тону, використовуючи його тільки на дистанції авторського 
факсиміле.

На наш погляд, до найвдаліших робіт кінця 80-х рр. П. Лебединця можна 
віднести дві композиції: «Натюрморт на зеленому тлі» (1989) і «Натюрморт 
з гарбузом» (1989). Ці два твори своїми образотворчими параметрами виходять 
за межі експериментальних вправ і студій, наближаючись до поняття самодос-
татніх картин. Колористична гама П. Гогена, теплі помаранчеві, кармінові, ко-
ричневі і чорні барви набувають у творчості П. Лебединця нового життя.

Живописне моделювання П. Лебединця кінця 80-х рр. прагнуло 
до розв’язання об’єктів через прості радикальні ясні форми, які створювали 
декоративний візерунок кольорових площин, що немовби вібрували. Подібно 
до П. Гогена, художник П. Лебединець часто зображує яскраву барвисту пля-
му — чи то яблуко, чи шматок драперії на тлі силуетно чорного або темного 
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об’єкта, як це трапилося в картині «Великий Будда», де барвиста, осяяна про-
міннями сонця постать Хіни фактично була огорнута чорним силуетом Будди.

Якщо ми порівняємо візуальний ряд натюрмортів 1989 р. П. Лебединця 
з картинами П. Гогена з Пушкінського музею, то відзначимо близькість черво-
них, помаранчевих, зелених, жовтих і коричнево-чорних барв. Очевидно, вони 
не є ідентичні, тому що П. Лебединець дбав про створення власної гармонії, 
неповторної і такої, яку ніхто досі не відчував і не уявляв. Пластичне тракту-
вання цих вже умовно декоративних, але ще наявних предметів відзначається 
м’яким живописним моделюванням, яке за своєю природою не передбачає гра-
фічних обрисів. У картинах П. Лебединця один предмет прочитується на тлі 
іншого через свій локальний колір, на відміну від Гогена, у якого предмети ніби 
перетікали один з іншого завдяки вишуканому малюнку. Лінії на полотнах 
Гогена немовби тихо співають, вони несподівано виникають десь у затінку чор-
них силуетів, потім перебігають на яскраво освітлене рамено жінки, знову гу-
бляться в її темному, міцно заплетеному волоссі і знову линуть на коліна зиґ-
заґами вібруючих драпувань.

Ми хочемо відзначити, що до початку 90-х рр. лінія як засіб виражальнос-
ті назавжди залишила творчість П. Лебединця, який насолоджується чарами 
переходу одного кольору в інший і навіть не намагається підкреслити той факт, 
що абсолютно площинні формальні предмети несподівано стають більш 
об’ємними завдяки правильно підібраній тональності та інтенсивності кольору. 
Цією другою властивістю свого художнього стилю художник зобов’язаний 
новгородській давньоруській іконі [17].

Ми хотіли б відзначити, що другим океаном, який надихав П. Лебединця 
і з якого він черпав своє натхнення і самоосвіту, став феномен давньоруської 
ікони, який свого часу полонив і самого П. Гогена [18]. Художнику П. Лебединцю 
були добре відомі ікони із зібрання Третьяковської галереї в Москві; в інститу-
ті він також зацікавлено вивчав відміни псковської школи від новгородської за 
книгами В. Лазарєва. Але багато разів спостережені у книгах ілюстрації ожили 
в своїй первородній красі для цього автора лише у 1985 р. Очевидно, це був рік 
творчого змужніння і живописного відкриття. Ікони кінця 15 ст. новгородської 
школи «Зняття з хреста», «Даниїл, Давид і Соломон»(1597), «Божа матір 
Знамення» — ще раз підтвердили його правильне спрямування і вибір живо-
писного стилю. Художник відкрив для себе, що лики, драпування і німби відо-
кремлюються один від одного тільки локально забарвленим кольором. 
Особливістю новгородської школи стала її живописність: лінії ликів, згабок 
і контури тіл наносилися тим самим кольором, що і сам предмет, лише на тон 
темніше. На відстані цей живописний контур пропадав і розчинявся у декора-
тивній величі барвистої плями [19]. Очевидним фактом є те, що П. Лебединця 
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захоплювало пластичне моделювання, при якому «лінією» слугував, власне, 
сам силует плями. Для того, щоб цей силует не губився і не втрачав своєї чіткої 
форми, художник писав його локальним кольором, подібно до того, як це ро-
били в давньоруських іконах. «Натюрморт з праскою» (1989) становить при-
клад того, як саме художник перевтілював і розвивав традицію давньоруського 
іконопису в своїй творчості.

Якщо ми порівняємо вказаний натюрморт Лебединця з іконою кінця 15 ст. 
«Зняття з хреста» із зібрання Третьяковської галереї, ми відзначимо відповід-
ність кармінів, вохр, кадміїв помаранчевих і коричневих барв у цих творах. 
Золото на іконі Лебединець у своєму творі замінив вохрами і умбрами; білу 
тканину на тілі Христа, що в іконі є оптичним і кульмінаційним центром, 
Лебединець у своєму натюрморті перевтілив у ніжно рожевий колір. Нейтрально 
помаранчеве тло натюрморту перетворилося в урочисту символічну сцену для 
розвитку нескладної простої дії з буття кухонних предметів. Цікаво вимальо-
вується такий факт, що романтика побутового жанру не розглядалася 
Лебединцем через творчість відомого італійського живописця Моранді. 
Лебединець шукав для своїх кольороплям тимчасове вмістилище, зрозуміле 
йому на той час. І таким тимчасовим пристанком стала умовна форма предме-
ту, що пізнається.

Але швидко, до середини 90-х рр. художник зрозумів, що «одягаючи» свої 
кольороформи у побутову, знайому «одежу», він повертає свій живопис до по-
бутово-асоціативного ряду, якого він завжди прагнув позбавитися. Художник 
усвідомив, що йому не варто своїм барвам надавати обриси реальних форм, що 
для його кольороформ подібна «одежа» виглядає зайвою. Так само, як в іко-
нах, у натюрмортах Лебединця відсутні тіні. Художник свідомо виводить з кар-
тин тіні як символи-знаки часу і часовості. Він збагнув, що лише нейтральне тло 
і відсутність тіней принесуть його творам позачасове, космічне значення, збе-
режуть ту велич, при якій картина одержує необхідний для неї пафос, тоді 
як тіні знижують полотно до рівня жанрового сюжету, намагаючись примири-
тись з правдою життя, що зберігає часову мінливу умовність.

Яскравим втіленням досягнень давньоруського іконопису можна вважати 
постать Петрова-Водкіна, який об’єднав у своїй творчості найвищі традиції 
й особливості символізму та російського іконопису. На картині Лебединця 
«Натюрморт з праскою» (1989) темно-коричнева ступка читається силуетно 
на тлі помаранчевого, треба розуміти, золотого драпування, приблизно так, як 
темно-коричневий Хрест на іконі «Зняття з Хреста» Третьяковської галереї 
читається силуетно на золотому нейтральному тлі, і так, як силует Великого 
Будди на картині постімпресіоніста Гогена прочитується на вохристому (зо-
лотому) тлі. У всіх названих творах ці темні об’єкти становлять композиційно-
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колористичну середину картини і ділять кольоро-далеч і барви першого плану, 
завдяки чому створюється ілюзія «об’ємності» простору за умов фактично 
площинно забарвлених предметів. Горизонтальні і вертикальні напрями в іконі 
іноді обминалися несподіваними діагональними перетинами у несподіваних 
місцях композиції: умовне зображення «безодні», «пекла» і т. д. Такий нюанс 
продуманий і в натюрморті Лебединця, в якого рівний, майже нейтрально-
паралельний край стола, що зображений паралельно до краю картини, неспо-
дівано переривається діагоналлю білого драпування, що написана через ніжно-
рожевий. Такий несподівано раптовий діагонально-силуетний рух оживлює, 
здається, приспалі статичні предмети, і до категорії Вічності художник додає 
категорію Несподіваності та Мрії, інтригуючи глядача непередбаченістю 
Майбутнього. Якщо ми порівняємо натюрморти 1989–1991 рр. з останніми аб-
стракціями Лебединця «Територія» (2005), «Рапсодія» (2005), ми виявимо, що 
пластичне моделювання, стиль письма суттєво не змінилися з початку 90-х рр., 
сучасна живописна манера виконання сформувалася самостійно вже на той 
час. Натюрморти початку 90-х рр. відрізняються від абстракцій 2000-х рр. сво-
їм духовним змістом, що його художник остаточно змінив до середини 90-х рр. 
Намагаючись уникнути слідів натури, художник робить перші абстрактні кар-
тини, і тепер йому вже не потрібно насильно впливати на дію кольору і обмеж-
увати його функцію конфігураціями чайників або яблук. Колір виривається 
з полону на абстрактні полотна художника і більше не потребує долі слухняно-
го замальовування предметів. Тепер художник цілковито зосереджує увагу 
на проблемі кольорової композиції, різномасштабності барв і символічного 
розуміння кольору. Лебединець роз’яснює, що завжди домагався символічного 
увиразнення кольору [20].

Густі яскраві карміни давньоруської ікони і сонячні кадмії Гогена у твор-
чості Лебединця набули значення урочистої святковості, завершення, величі 
життя й матеріальної енергії. Синій колір художник асоціював з підсвідомим, 
магічним, з фантазією. Чорний фігурував у картинах Лебединця у якості необ-
хідного наголосу, опозиції, для контрасту і посилення сюжету. У 1993 р. 
Лебединець бере участь у перших абстрактних виставках («Мистецтво України» 
в музеї Августинів та «Живописна пластика» у Національному художньому 
музеї України) [21].

Слово «пластика» виникло в Україні паралельно з поняттям абстракція і, 
не виключено, мало своїм походженням Польщу, де воно в етимологічному 
значенні «пластик» асоціюється з словом «художник». У 1991 р. художника 
запросили взяти участь у першому в його житті міжнародному проекті — ви-
ставці живопису українських і польських художників, що відкрилася в невели-
кому польському містечку Коніні у приміщенні ратуші [22]. Ця поїздка розши-
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рила світоглядні засади митця і фактично послужила поштовхом для творчого 
зростання через те, що у Польщі художник мав змогу познайомитися з стильо-
вими засадами польського модерного малярства. У 1993 р. Лебединець експо-
нується на українсько-російській виставці у галереї Хофхайн неподалік від 
Франкфурта-на-Майні. Завдяки цьому митець вивчив абстрактні полотна ко-
лекції Штейндль Штегіль музею, де зібрані абстракціоністи світового рівня 
(Г. Гофман, Е. Шумахер, Е. Кіфер). Подібного роду творчі маршрути були сво-
го роду мистецькою школою для молодого художника.

До перших абстрактних полотен, де визначилася стильова манера 
Лебединця, слід віднести твори 1995–1996 рр.: «Пластика живопису», «Спогади», 
«Проникнення», «Весна», «Трансформація простору», «Танець вітру», 
«Початок». Ці полотна вже відзначаються стабільною малярською майстерніс-
тю» і гармонією кольорового образу. У палітрі 1995–1996 рр. Лебе динець віддає 
перевагу групі кадміїв: жовтий середній, жовтий темний, кадмій помаранчевий 
і кадмій червоний, доповнюючи їх вкрапленнями англійської червоної, вохри, 
лазурі і чорного. Живописна поетика цих років, як і послідуюча творчість 
Лебединця, освітлена світлом літнього сонцестояння, на яке його надихнув жи-
вопис Гогена, усвідомлена повнота і велич життя, свято імпровізації і вічний 
пошук нового і досконалого. За словами художника, його завжди цікавить ви-
будована і внаслідок тривалої праці «прихована» композиція, хоча, скажімо, 
у праці над полотном «Спогади» не було попередньої продуманості, і художник 
використав випадкові моментальні знахідки, що народжувалися на полотні [23]. 
Подібними професійними навиками добре володів В. Кандинський, про що він 
детально сам згадує у власній книзі «Крапка і лінія на площині»: «Саме слово 
композиція викликало в мені внутрішню вібрацію. Згодом я поставив перед со-
бою у житті мету написати «Композицію»» [24]. Свої професійні навики 
Кандинський геніально реалізував у малярській практиці. Про прагнення «схо-
вати» схему композиції Кандинський висловився так: «Ці тони мали бути спо-
чатку остаточно схованими і відкриватися поглибленій увазі глядача лише 
з часом — спочатку неясно і немовби крадькома, а потім одержувати все більшу 
і більшу, все зростаючу, «моторошну» силу звучання» [25].

Подібні завдання ставить у своїй творчості і Лебединець, він ховає за 
м’якістю і плавно-переливними переходами однієї кольоро-суті в іншу прихова-
ну наростаючу «силу звучання», яка то затихає, то стає сильнішою залежно від 
внутрішніх жадань і настроїв художника. Художник прагне створити єдиний 
монументальний образ своїх почуттєвих уявлень про «щось», фантазію про 
об’єкт. Подібні ремінісцентні потоки «випадковостей» направду спрямовані 
на створення соборного образу, динамічного водограю в усій його глибині і не-
змірності. Краплина за краплиною, нота за нотою художник концентрує увагу 
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глядача не на зовнішній «привабливості» кольороповерхні, а прагне ввести його 
в середину інтриги картини, в середину загадки, де кожний знайде щось для 
себе, надлишок чого артист має намір подарувати йому. В художника Лебединця 
усі картини, може здатися, напрочуд «гарненькі», і деякі спеціалісти можуть 
дорікнути художникові у певній «святошній» скерованості, ідилічності, безтур-
ботності, рафінованості і власне у тому, що зовнішні естетичні якості картини 
переважають над внутрішнім змістом, у тому що партія зовнішньої «привабли-
вості» бере гору над партією внутрішнього «прекрасного» [26]. Однак, ми хоче-
мо зауважити, що цей погляд досить поверховий; адже для цього автора, як 
і для його великого попередника В. Кандинського, головним завданням його 
творчості є виявлення внутрішньої ідеї: «…мені ставало цілковито ясніше, я 
з усе більшою силою відчував, що центр ваги мистецтва лежить не в площині 
«формального», а у внутрішньому прагненні (змісті), що наказово підкорює со-
бі формальне» [27]. Переконання Лебединця напрочуд зближені до переконань 
великого попередника класика світового абстракціонізму В. Кандинського, хо-
ча стильові важелі обох живописців протилежні: «не може бути досконалої 
форми без досконалого змісту» [28]. Як «лінія — найвеличніша протилежність 
живописного першоелементу — точки», так і живопис В. Кандинського є най-
суттєвішою протилежністю до творчості Лебединця, за своїми зовнішніми, за 
словами В. Кандинського, «формальними» засадами» [29].

Але як і чим пояснити таку спорідненість Духу, філософії, намірів і методів 
реалізації? Мабуть, це пов’язано з тим, що «зображали» ці художники, чим вони 
замінили «предмет»? Подібно до патрона абстракціонізму В. Кандинського, 
Лебединець присвятив своє малярське волевиявлення й світобачення музиці 
і мелодійності кольору. Якщо великий Кандинський намагався передати свої 
почуття шляхом надто близьким до пунктографії і графічними образами пере-
давав або відтворював малюнок нот, зображуючи візерунки з крапок або крапок 
і ліній, і консультувався з генеральним директором Віденської консерваторії 
паном Франсом фон Хесліним стосовно «професійних аналогів» власних калі-
графічних знаків з музичними нотами, то український живописець Лебединець 
мав наміри реалізувати протилежне, власне, він хотів відтворити не звуки або, 
скажімо, конкретну мелодію, а свої думки, уявлення, фантазії, що народжують-
ся в його уяві під знаком будь-якого явища, тобто мелодію душі, серця на задану 
тему. Цю думку підтверджує сам В. Кандинський: «Будь-яке явище можна пере-
жити двома способами… Зовнішнього — Внутрішнього» [30].

У своєму розумінні «Композиції» обидва художники єдині: «Композиція 
— це внутрішнє –цілеспрямоване підкорення окремих елементів і загальної 
будови конкретній живописній меті» [31]. Твір «Спогади» (1995) є прикладом 
того, як зовнішньо «формальні» особливості твору дещо відволікають, виво-
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дять поза межі «духовної начинки» образу. Твір візуально нагадує краєвид, 
або, скоріше, асоціюється з нашими уявленнями про пейзаж, хоча художник 
стверджує, що картина не була пов’язана з цим жанром, і його надихнули ціл-
ком інші мотиви [32]. Лебединець прагнув створити враження ідилії в одному 
м’якому тональному стані без напруги, сонячне і тепле, за його словами, «від-
биток» сонця. Коли ви йдете листопадовою промокло-вітреною вулицею і в 
обличчя вам падає перший мокрий сніг, у вас, в душі вашій залишається місце 
для спогаду про тепло, затишок і спокій, які оточували вас влітку, можливо, під 
час відпочинку, в душі зберігається власний «відбиток» сонця. Ви заплющуєте 
очі і вітер зі снігом втрачають свою пронизуючу владу над вами через те, що 
ваш спомин зігріває і обнадіює вас. Картина «Спогад» постає перед глядачем 
обнадійливістю розпеченого спекотливого полудня, жаровинням сонячного 
тріумфу.

У спогадах В. Кандинського ми знаходимо близьке бажання відтворити 
«сонячний час»: «По суті в цій картині («Старе Місто») я полював за тією го-
диною, що була і є найкращою годиною московського дня. Сонце сплавлює 
Москву в один шматок, що звучить наче туба, сильною рукою потрясає всю 
душу. Ні, не ця червона єдність — краща московська година. Вона лише остан-
ній акорд симфонії, що розвиває в кожному тоні вище життя…» [33]. Намалю-
вати «сонячну годину», за словами В. Кандинського, було для нього «найви-
щим щастям художника», і такі враження повторювалися «кожного сонячного 
дня і були радістю, що потрясала до дна» його душу [34].

Лебединець як справжній послідовник постімпресіонізму, не прагнув на-
малювати «єдиний неповторний», і, таким чином, часовий момент щастя — те-
пла. Лебединець прагнув створити власну асоціацію «відбитку сонця», вічну, 
незмінну, фактичну «формулу тепла» так, як він її відчуває. Ця відміна є за-
садничою для художника Лебединця, який підґрунтям своєї живописної віри 
виростає не з абстракції початку минулого століття, тобто з 1912 р., а бере свої 
духовні витоки значно раніше, з 1880–1890 рр. — часу розквіту в Європі пост-
імпресіонізму. Важливим залишається факт, що «істини» митця є «позачасови-
ми», поза натяками на рух, на відміну від мислення перших батьків абстракції, 
які перебували під впливом футуризму і сприймали життя, як еволюцію «руху 
істини» [35]. Істина Лебединця є автономним витвором його уяви, його від-
криттям і одкровенням, і вона рухається за законами свого внутрішнього жит-
тя, не відчуваючи змін та еволюцій й не турбуючись про них поза собою. 
Образи цього художника первісно позачасові, вічні, асоціальні і відірвані від 
змін суспільства. Художник пропонує свою версію істинного, і це не може 
не сприйматись як вияв особистісного сприйняття і внутрішнього наставляння 
на свій власний мистецький світ.
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Для того, щоб підкреслити напругу температур і забезпечити природну 
силу автономного кольору, Лебединець використовує у композиції «Спогади» 
(1995) взаємодоповнюючий контраст. Для повного виявлення суті «помаранче-
вого» художник відтінює його «синім», який пише безпосередньо, через ніжно-
бірюзовий, розтягуючи діапазон кольору від синіх відтінків до зелених. Щоб 
закріпити таке враження «сонячності», Лебединець часом вкраплює бризки 
стронціанової жовтої в тіло «синього». Справді, за Кандинським, «живопис є 
гуркітливим зіткненням різних світів, що називається світом» [36]. І так він від-
чував це «зіткнення…», пишучи ці рядки. А у випадку Лебединця, в його творі 
«Спогад» це загострене почуття «протилежностей» кольорів має не конфлік-
тний, а взаємонеобхідний характер існування. Кольори Лебединця не «вступа-
ють у боротьбу», а «підтримують» один одного. Спостерігається велика есте-
тична багатомірність у картинах Лебединця, ми дивимося не на «битву на полі 
бою», а швидше на «балет про битву». З художньо оформленою хореографією, 
і обов’язково, з гармонією, де неможливо вмерти «не красиво». Звертаючись 
вкотре до Кандинського як класика, повторимо, що Лебединець «…вивчився 
не дивитись на картину збоку, а самому перебувати в картині, у ній жити» і од-
ночасно спостерігати за цим дійством, так, ніби збоку, критичним поглядом 
режисера [37]. Так, як у театрі одного актора, де артистові доводиться бути 
одночасно і режисером, і артистом, і виконувати при тому роль декорації.

Ідея «відбитку» розвивається у творі «Проникнення», що виник у тому 
самому 1995-му році. Дві особливості художнього викладу в живопису 
Лебединця — «відбиток» часу і почуття в кольорі — стають характерними 
ознаками у творчості художника, який в царстві своєї фантазії мандрує в часі 
і просторі, зображуючи почуттями видумані образи цих абстрактних понять.

Картина «Проникнення» (1995), як і «Відбиток часу» (1999), «Перед ба чен-
ня» (1999), «Час, який є завжди» (1999), «Початок» (1996), «Народження про-
стору» (1996) посвячені враженням автора і навіть еволюції вражень про фено-
мен часу, про філософію внутрішнього погляду на часові і константні «відчуття» 
від цього процесу, а водночас, і спробою автора «змістити», нашарувати досвід 
духовної інформації в одному єдиному об’єкті відчуття. Таке прагнення до пе-
редачі ентропії поняття духовно і філософськи пов’язано з проблемами кубіз-
му, тому що автор подає нам «відбитки» еволюції однієї субстанції в одному 
образі мегачасу. Якщо б ми могли порівняти бажання Лебединця, співвіднести 
їх з предметами існуючими, то це можна було б порівняти з одночасним зобра-
женням гусениці, що тільки що з’явилася на світ, власне з метеликом у всій ве-
личі своєї досконалості — одночасно. Висловлюючись метафорично, художник 
міг би висловити цей часовий кубізм і ентропію часу словами «і ранок був днем, 
і день стане вечором… і, природно, вечір був ранком».
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Сугестивність, що властива для символізму, завжди є присутньою в худож-
ніх образах цього автора, що іще раз свідчить про постімпресіоністичні витоки 
таланту П. Лебединця. Живописний пріоритет художника — виражати свої 
кольоровідчуття великими площинами локальних барв повертає нас до вказаної 
естетики П. Гогена. Подібне пластичне моделювання ми знаходимо у мистецтві 
художників-абстракціоністів 60-х рр., наприклад, у В. Кунінга, до якого 
Лебединець близький за колористичною гамою. Однак, творчість В. Кунінга від-
носиться до гілки експресіонізму, і його «братами по розуму» є Ф. Поллок, 
Ф. Кліне, С. Тромблі [38]. Еволюція живопису Лебединця традиційно пов’язана 
з природнім відбором естетичних художніх пріоритетів — відбором тем для 
творчості, методів пластичного викладу і, звичайно, відбором авторського коло-
риту. Використовуючи на початку свого творчого шляху широкий діапазон ко-
льорів, художник через певний час прийшов до своїх улюблених червоного, 
жовтого, зеленого і синього, що ще більше виокремило і виділило цього автора 
серед художників-абстракціоністів України. Засвоївши увесь спектр і динаміку 
жовтих кольоровибухів і віртуозно оволодівши кольоровикладом усього гоге-
нівського діапазону жовтого, Лебединець до кінця 90-х рр. робить, на наш по-
гляд, вдалу спробу прийти до своїх синіх та червоних.

У 1999 р. художник прагне посилити динаміку і напругу своїх композицій, 
додавши їм контрастність основних першоелементів живопису — Синього 
і Червоного. Ці дві різні кольоросуті віддавна полонили і надихали живописців 
своєю всескоряючою величчю і владою естетичного впливу, як дві неприборка-
ні стихії світобудови Води і Вогню. Якщо згадати великих «полонених» магії 
Червоного і Синього тільки за останнє століття, то побачимо в їх числі таланти 
Дерена, Матісса, Явленського і Малевича, які були зачаровані бажанням під-
корити ці дві стихії, згармонізувати, поєднати два першопочатки кольору і сві-
товідчуття речей [39]. Твори 1999 р. — «Відбиток часу», «Лабіринт», «Долина 
снів», «Композиція з червоним», «Ілюзія», «Рух і спокій», «Композиція», 
«Фестиваль» — демонструють, що цілий рік був присвячений освоєнню цих 
двох великих домінант живопису — Червоного і Синього. Колористичні за-
вдання цього року зводилися до двох основних проблем: перше — достовірне 
дослідження усіх можливостей у межах одного кольору, скажімо, Червоного 
у картині «Долина снів», і друга — це спроба гармонійного поєднання цих ко-
льорів, тобто підпорядкований контраст двох основних кольорів, що реалізу-
валася у творах цього 1999 р. («Композиція з червоним», «Лабіринт», «Відбиток 
часу»). У першому випадку, коли йдеться про поширення діапазону у межах 
одного кольору, то у прикладі з червоним кольором Лебединець прагне швид-
ше до обмеження своїх авторських пристрастей. У картині «Долина снів» діа-
пазон кадміїв червоних зведений до трьох основних звучань: яскравого кадмію 
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середнього, кадмію темного і середнього червоного, який автор пише через лі-
толь червону. Ці повнокровні теплі кольори у Лебединця не відтіняються, для 
прикладу, буряковим краплаком.

В якості казкових «неземних» червоних, що приносять у картину ілюзію, 
фантазію, уяву і, власне, нематеріальну, не плотську красу кольору, художник 
використовує яскраві флуоресцентні відтінки отруйно рожевих та індиго ро-
жевих значень. Художник порівнює не тільки діапазон відтінків, але також діа-
пазон «матеріальності» кольору, тобто дві сторони однієї суті. Ілюзорні над-
природні рожеві кольори феєрично пульсують в оточенні вагомих 
«приземлених» кадміїв червоних.

Як ми відзначали, зображення «буквальної» правди життя було б надто 
грубим для цього автора. Лебединець у традиційній для символіста манері про-
понує глядачеві перетворене враження про «правду», де фактичну об’єктивність 
заступає мистецтво усвідомлення правди. Цей автор ніколи не дозволяє собі 
диких інстинктивних художньо не оброблених живописних поривань, на від-
міну від іншого знаного київського абстракціоніста-постімпресіоніста 
А. Криволапа. Якщо ми порівняємо твори цих двох майстрів, які наблизилися 
до межі віртуозного розуміння кольору, працюючи в одному культурно-
філософському просторі постімпресіонізму, то ми відзначаємо ту очевидну 
різницю, що прірвою відділяє обох живописців. Різниця між творчістю 
Лебединця і Криволапа полягає у відміні критеріїв розуміння «матеріальності» 
кольору. У творчості Криволапа колір як об’єкт зображення несе завжди від-
биток фізично предметної, майже тілесної присутності. Цьому авторові, 
на наш погляд, подобається «фізичне» натуральне природне єство кольору. У 
своєму прагненні зберегти «природну» силу кольору художник навмисне збе-
рігає якийсь відсоток «огрубілості» як фактора, що підтверджує достовірність. 
На відміну від Лебединця, Криволап прагне наблизитися до «об’єктивного» 
зображення плоті кольору, до його м’язів, шрамів, страждань, страхів, так, як 
це він відчуває. Цей живописець зумисне демонструє не тільки досконалість 
кольору для збереження природної достовірності. У даному випадку маємо 
справу з двома різними природами розуміння одного і того самого феномену, 
якому ці автори присвячують свої таланти.

Проблема підпорядкування контрасту двох основних кольорів у творчості 
Лебединця реалізується у творах того самого 1999 р. — це «Композиція з чер-
воним», «Композиція», «Фестиваль», «Відбиток часу», «Лабіринт». Серед 
згаданих творів варто відзначити дві картини: «Лабіринт» і «Відбиток часу», 
що вирізняються виразним конструктивним підходом. Твір «Лабіринт» автор 
присвятив розкриттю дилеми складності світу, його заплутаності, неоднознач-
ності, багатовимірності, а також пошукові нових можливостей як виходу з дов-
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гого лабіринту життя. За словами художника, він спробував знайти гармонію 
в дисгармонії та деструкції і вийти з сумбуру до логіки досконалості [40]. 
Центр композиції вирішено у жорстких та різких порівняннях протилежних 
кольорів. Ніжно рожевий і шматок стронціанового стали у ситуацію облоги 
в оточенні темносиніх містично непередбачуваних структур. У згаданому творі 
автор вдало демонструє своє бачення синього як заворожуючого і фантастич-
ного та червоного як кольору матеріальності та результату [41]. Напруга тонів, 
нерівних пропорцій і можливостей у центрі подій певним чином згладжується 
й врівноважується червоним кольором до країв полотна. Ембріон тривоги і не-
певності у центрі композиції автор оточує стабільно червоними кольоро-
переходами, створюючи враження заспокійливої стабільності. Зіштовхуючи 
темносині пухнасті структури з майже невагомими беззахисно рожевими 
і стронціановими шматками кольору, художникові вдається передати почуття 
страху, непевності, переляку і створити загальну картину драматизму і безви-
хідності ситуації очевидного тупика. Напруга і жах поволі зникають, гублячись 
біля країв картини, тому що конфліктний центр оточений стабільними тилами 
до середини композиції. Червоно кармінове нутро полотна знаходить вихід 
тільки через багаторазові інтерпретації у межах одного кольору — червоного, 
— і конфлікт зникає, розчиняється. Оптимістичне бачення підсумку свідчить 
про сильний духовний потенціал цього художника. Переживаючи власні сумні-
ви, свою непевність у життя, у пошуках виходу з лабіринту особистих проблем, 
художник переборює свій страх і почуття непевності. Завершена картина є ре-
зультатом боротьби з власною непевністю, зародженням нових сил для нових 
творчих звершень.

Твір «Відбиток часу» (1999) продовжує і розвиває дослідницько-пошукові 
можливості митця на шляху приборкання Червоного і Синього. Художник зу-
мисне змінює колористичні акценти в цій картині і пропонує нам протилежний 
підхід у вирішенні композиції. Очевидно Лебединцю було цікаво особисто пе-
реконатися, який вплив виявить територіальна переміна Червоного і Синього. 
Тепер Лебединець розташовує усі гарячечервоні «крикливі» барви у центрі, 
відтіняючи їх чорними структурами, а по краях композиції оточує кобальтом 
синім середнім. Така переміна артистичного завдання приводить до нового не-
сподіваного для цього автора живописного ефекту. Диференційована червона 
структура, при такому вирішенні композиції, сприймається як автономний 
моноліт на синьому тлі. Це, власне, такий рідкий випадок, коли Лебединець 
максимально наблизився до меж духовних територій Криволапа.

Досліджуючи глибину своїх можливостей і проробляючи різні варіанти 
вирішення проблеми підпорядкування контрастів двох основних кольорів, 
Лебединець створив нетипове для себе (в образно-художньому тлумаченні) по-
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лотно. Якщо частіше за все у творчості цього автора маємо справу з картиною 
як автономним об’єктом ситуації, від краю до краю, з внутрішнім автономним 
життям і розвитком своєї внутрішньої легенди, тобто з міфом самим в собі, то 
у картині «Відбиток часу» художник пропонує нам інший сюжетний розвиток: 
внизу композиції розташовується її червоно-матеріальний фундамент, на ньо-
му розташовується динамічна червоно-чорна структура, і усе це оточено яскра-
во синім кобальтовим сяянням; тобто глядач має справу уже з трьома абстрак-
тними першоматеріями, а не з одним єдиним «неообразом», як звичайно. Це, 
на наш погляд, нетипове для Лебединця полотно демонструє красу консистенції 
червоного і синього. Для виявлення усіх граней червоного Лебединець викорис-
товує шість-сім градацій цього кольору від кадмію червоного-світлого до буря-
кового краплака темного. Чорні контури подані також у диференційованому 
стані: ліворуч композиції вони написані через кобальт фіолетовий-темний 
і тульську коричневу, а праворуч — уже безпосередньо через кість палену і ви-
ноградну чорну. Складність і багатовимірність Червоного образу підкреслюєть-
ся радикальним мінімалізмом синього, велику кольорову масу якого Лебединець 
пише через кобальт синій середній і відтінює двома фрагментами ультрамарино-
вих структур, які відтінюють і підтримують Червоний образ, подібно до колон 
античного храму. Через яскраву пульсуючу синю кольороповерхню просвічує 
червона літолева імпрематура. Цей прийом типовий не тільки для Лебединця, а 
й для А. Криволапа і Т. Сільваші. Останній має цілу систему попередньої підго-
товки кольороповерні і нашаровує свої картини послідовно, так, як кора на де-
реві рік за роком покриває стовбур.

Лебединець, трапляється, пише свої полотна багато років: експонує, до-
мальовує, щось змінює, додає або віднімає, загалом випробовуючи правило 
досконалості, до якої він прагне. Але загалом ці перетворення пов’язані з ко-
рекцією кольору і посиленням його можливостей, тому що цей митець не ста-
вить за мету «нарощувати м’ясо» картини, так як Сільваші, якого більше при-
ваблюють природні фактури. Ми прагнемо відзначити, що еволюція автор ського 
кольоробачення Лебединця пройшла кілька етапів розвитку. На початку своєї 
абстрактної діяльності художник використовував всю необмежену палітру єв-
ропейського колориту, і колорит Лебединця середини 80-х — кінця 90-х можна 
умовно назвати міжнародним, тобто за умови експонування картин на терито-
рії Європи, вони не виділялися б своїм колоризмом; з середини 90-х рр. і до 
початку 2000-го в художника визначилася тенденція до колористичного від-
бору, що за підбором пігментів уже наближувалася до якогось сугестивного 
образу «українського» колориту. Маємо на увазі, що підбір відтінків — черво-
них, синіх, зелених, жовтих барв — у творчості Лебединця до середини 90-х рр. 
набув таке колористичне етнонаповнення, яке ми виявляємо в українських ви-
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шивках, у всій системі народної культури, а також в навколишньому краєвиді 
і яке, як, нам здається, є джерелом натхнення або, за словами Кандинського, 
«матір’ю» для наступних нових тенденцій у живопису [42].

В сучасному українському мистецтві варто виділити ще двох авторів-
постімпресіоністів, чий колорит можна віднести до яскраво вираженого етніч-
ного українського походження. Творчість А. Криволапа і М. Демцю увібрала 
усі духовні сили фольклору і природи нашої країни, які необхідно охарактери-
зувати як культурну приналежність до неповторного етносу України. 
Однозначно, що це — неабияке творче досягнення, коли художникові вдається 
відчути і передати неповторний колорит своєї землі. Це завжди характеризува-
ло великих — того ж Малевича, Гогена, Бурачека або Сельського. Те саме від-
бувається з картинами Криволапа, Демцю, Лебединця: на міжнародних вистав-
ках у Німеччині, Швейцарії, Великобританії глядач звертає увагу на ту різницю, 
що виділяє твори названих авторів від місцевих європейських. Названі україн-
ські митці збагачують свою творчість, привносячи колорит рідної землі. Вони 
сподобляються відомому в античній міфології герою Антею, і подібна якість 
«антеїзму» характерна для культури кожного етносу. До речі, якщо порівняти 
стиль цих колористів з манерою Сільваші, то слід відзначити, що картини 
останнього виконані у «космополітичному» колоризмі. Італійському глядачеві 
не прийде в голову, що Сільваші з Києва, через те що його полотна будуть впи-
суватися в будь-який інтернаціональний контекст.

Лебединець так само, як Сільваші, в середині 80-х рр. починав з названого 
інтернаціонального «космополітичного» колориту, що в його випадку було 
пов’язано із засвоєними ним джерелами європейського постімпресіонізму. 
Якщо у творі «Спогад» (1995) ми ще вловлюємо гогенівські нотки у трактуванні 
кадміїв, то у полотнах наступних десяти років ця імперсональність кольору 
в художника зникає. «Відбиток часу», «Привид», «Народження часу», «Час, 
який завжди», «Композиція з червоним» (усі 1999), далі — «Рівновага» 
(2001–2005), «Прелюдія весни» (2003), «Overcoming» (2003), «Океан» 
(2001–2003), «Існування кольору» (2004), — усі ці полотна відзначаються вели-
кою силою звучання місцевого колориту, і їх вже не переплутаєш з картинами 
інших народів. «Композиція з червоним» візуально нагадує яскраво червоні 
макові поля, і до цього цілковито не прагнув Лебединець, а жовто червоні 
з чорним фрагменти у картині «Існування кольору» (2004) увібрали усі барви 
та аромати осінніх багать чорнобривців. Не ставлячи перед собою такої мети 
і не в гонитві за «духом часу», Лебединець виріс не тільки як художник, але і як 
син своєї Батьківщини. Непомітно для себе самого він наповнив живопис тими 
соковитими відтінками, які характеризують здавна український колорит. 
Вишивки, писанки, фрагменти пейзажу увійшли в його картини і надали їм дух 
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нашої української культури, що сьогодні, на жаль, перебуває у світі в полоні 
уявлень про «російську присутність» мистецтва, і в цьому ключі є маловідо-
мою. Немає сумніву, що етнос є кровоносною судиною наповнення творчого 
імпульсу, що він — глобальна субстанція, що вирізняє культуру одного народу 
від іншого. Ми впевнені, що Лебединець увійде до числа благословенних зем-
лею авторів, які становитимуть гордість української живописної традиції. 
Увібравши досвід і досягнення європейської живописної традиції на початках 
власного творчого досвіду, цей митець до 2005 р. піднявся до престижних пре-
зентацій України і вивершував саме ту лінію престижності, хоча, за скромністю 
характеру, до цього не прагнув. Материк української культури для нього — за-
порука щоденної творчої праці і прагнення до мистецької досконалості.
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Художнє життя кожного періоду є складним історико-культурним яви-
щем, що включає різноманітні мистецькі події — виставки, об’єднання, часопи-
си, художню критику тощо, уважне дослідження яких має за мету не тільки 
реконструкцію подій, але й розкриття певних закономірностей розвитку мисте-
цтва, виявлення визначальних структурних властивостей художньої культури 
певного часу. При розгляді порушеної проблеми головним предметом аналізу є 
сфера суспільного існування мистецтва, діалогу між ним та його сучас  никами.

Надзвичайно цікавим у цьому сенсі є період 2000–2005-х років, який допо-
магає точно відтворити атмосферу мистецького життя цього часу. Складність 
його вивчення та аналізу пов’язана з характерною для початку ХХІ ст. різно-
манітністю мистецьких напрямків, зміною соціальних функцій мистецтва, ево-
люцією та трансформацією видових меж, історичними й політичними чинника-
ми, що впливали на художній процес.

У мистецькому житті Києва 2000–2005 років, що й надалі лишався центром 
художнього життя незалежної держави, можна виявити численні риси, які спо-
ріднюють його з художніми подіями попереднього періоду. Насамперед, триває 
широка виставкова діяльність, обговорення мистецьких проблем у пресі. Так са-
мо, як і в другій половині 1990-х, спостерігаємо інтерес до історичного минулого 
української культури (зокрема до «білих плям» у мистецтві України XX ст.).

Продовжує поступово формуватися та стабілізуватися український арт-
ринок, функціонування якого все ще лишається далеким від моделі цивілізова-
ного ринку мистецтв. Це можна помітити на роботі галерей (старих і нових), 
проведенні численних виставок, присвячених актуальному мистецтву, засну-
ванні нових фондів підтримки українських митців.

Важливого значення набувають проблеми подальших шляхів розвитку наці-
онального мистецтва, його інтеграції у загальносвітовий контекст. Постає питан-
ня ролі українського мистецтва у загальноєвропейському культурному процесі.

Олена ЩЕГЛОВА

ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ КИЄВА
ПЕРІОДУ 2000–2005 рр.
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Визначальною складовою сучасного мистецтва є співзвучність часу — 
критичне відображення сучасного життя та людською свідомості, спостерігає-
мо продовження лінії абстракціонізму з культом живописної пластики 
(Т. Сільваші та інші), що зберігає традиції колоризму.

Ґрунтовних досліджень з історії українського мистецтва початку XXI ст. 
ще нема. Натомість плідним джерелом стають каталоги «Мистецтво України 
XX ст.» (1999 р.) та «ХХ художників України (кінець сторіччя)» (2000 р.), роз-
криваючи зріз сучасного мистецтва у найрізноманітніших видах, формах і течі-
ях. Важливими для розуміння мистецтва розгляданого періоду стають статті 
в періодичних виданнях українських мистецтвознавців (Г. Скляренко, О. Тита-
ренко, О. Соловйова, В. Бурлаки, О. Сом-Сердюкової), які порушують питання 
основних напрямків мистецтва, окреслюють коло імен провідних художників, 
що їх відносять до contemporary art.

Провідну роль у мистецькому житті Києва 2000–2005 рр. відіграють гале-
реї «Ательє Карась», ЦСМ «Совиарт», Центр Сучасного Мистецтва Дж. 
Сороса (ЦСМС), «L-Art», що зміцнили свої позиції завдяки певній диференці-
ації у роботі з художниками. Наприклад, Є. Карась (директор галереї «Ательє 
Карась») розповідає, що спочатку вибір художників був випадковим, проте за-
раз коло їх звузилося до 50, з його точки зору — найкращих, які працюють 
у форматі «Ательє». До цих найкращих він упевнено відносить Т. Сільваші, 
О. Бабака, М. Кривенка та А. Криволапа, О. Животкова та В. Бажая, О. Сухоліта, 
О. Ройдбурда та В. Ралко, чиї виставки постійно можна побачити в галереї.

На початку XXI ст. все частіше постає питання: яке місце і які функції 
перебирає на себе живопис сьогодні, коли вже не вперше проголошують про 
його смерть і самовичерпаність, тоді як нові жанри й види мистецтва займають 
все більше простору, впливаючи на провідні мистецькі події, практично витіс-
няючи живопис.

Одним із провідних центрів художнього життя Києва є галерея «Совиарт» 
на чолі з В. Хаматовим, заснована ще наприкінці 80-х. Виставкова діяльність цієї 
галереї стає суттєвим чинником розвитку візуального мистецтва. Бажаючі мали 
змогу відвідати виставки як сучасних художників (В. Бажая, П. Бевзи, А. Блудова, 
Г. Вишеславського, М. Гейка, О. Дубовика, О. Животкова, М. Кривенка, 
О. Ройтбурда, Т. Сільваші, В. Сидоренка, О. Сухоліта, та ін.), так і українських 
класиків (Г. Гавриленка, М. Степанова). Майже кожна акція ставала значною 
подією і викликала певний резонанс. «Совиарт» спільно з асоціацією артгалерей 
України, починаючи з 1999 року, проводить щорічні Арт-рейтинги за участю зна-
них мистецтвознавців і кураторів Києва, Харкова, Львова, Одеси, які визначають 
провідних художників, кураторів, мистецтвознавців. Такі Арт-рейтинги — певна 
спроба отримання, обробки й презентації професійної арт-інформації.
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Зважаючи на проблеми часу, художники відгукуються, актуалізують їх 
(бурхливий розвиток науки, вади соціального устрою світу, інформаційна пере-
насиченість).

Центр Сучасного Мистецтва Сороса було засновано Джорджем Соросом 
у першій половині 1990-х рр. як частину міжнародної мережі ЦСМС. Мета — 
активізувати художнє середовище (надання можливості художникам, мистець-
ким організаціям та професіоналам у сфері мистецтва створювати проекти, 
брати участь у виставках сучасного мистецтва, отримувати інформацію та на-
лагоджувати локальні й міжнародні контакти, а також надання грантів для 
підтримки творчих проектів українських митців). Центр, очолюваний Ю. Ону-
хом (з 1999 р.), прагне стимулювати і фінансово підтримувати кураторську ді-
яльність, ефективні міжнародні зв’язки, поширення сучасних медіа, займається 
популяризацією на київській мистецькій арені львівських і польських художни-
ків, переміщаючи увагу на захід України. На початку 2000-х рр. роль Центру 
в мистецькому житті зменшується, але він і надалі залишається помітним осе-
редком художнього життя столиці. Чималу увагу ЦСМ приділяє українським 
художникам, проте, доволі часто в його залах можна було побачити роботи 
польських та німецьких художників, а також роботи українських художників, 
які мешкають за кордоном (зокрема С. Браткова).

Значну роль в художньому житті Києва 2000–2005 рр. відіграє галерея 
«L-Art» (директор Л. Березницька). Впродовж 1990-х рр. галерея займалася 
популяризацією та продажем творів мистецтва доби соцреалізму, згодом звер-
тається до українських представників contemporary art. Виставки у «L-Art» 
стають цікавими акціями художнього життя Києва, які набувають певного ре-
зонансу. Галерея активно працює з українськими художниками, представника-
ми contemporary art, займається їх популяризацією.

Сучасне мистецтво важко вважати явищем масової культури. Воно — екс-
периментальний простір, де не існує кордонів між масовим і елітарним, між ве-
личним і ницим, усе стає об’єктом для рефлексії художника. Будь-які істини мо-
жуть бути піддані сумніву, будь-які табу порушені, будь-які оцінки висловлені. 
Новітня технологічна революція, всезростаючий «технологічний ураган» подару-
вали мистецтву привабливу перспективу кіберпростору, злиття різних медіа, ін-
терактивності, крайньої модернізації образних можливостей балансування між 
реальністю і фантазією, стирання їх жорсткого розмежування. За словами 
О. Соловйова, у 1990 рр. чимало художників почали працювати у фотографії, ін-
сталяції, відео, перфомансі, кіно тощо, створивши, таким чином, живописний ва-
куум, що заповнився абстракцією «Живописного заповідника». Згодом частина 
художників повертаються до фігуративного живопису, наділяють його техно-
експериментами — виникає нове явище між власне живописом і новими медіа [1].
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Однією з яскравих новацій у культурному житті початку XXI ст. стає 
«сплеск» нефігуративного живопису. Потужна нефігуративна лінія виявила 
себе ще наприкінці минулого сторіччя. Поняття «нефігуративний» — досить 
нове в українському художньо-критичному дискурсі, його впровадження дату-
ють, як і виникнення самого явища, початком 1990-х років. Воно позначає живо-
пис, в образному строї якого відсутня фігура чи предмет, що відображують 
конкретну дійсність. На думку Г. Рудик, український нефігуративний живопис, 
являючи собою сучасний етап розвитку світової традиції абстракціонізму, вод-
ночас знаменує відродження яскравої традиції української художньої абстрак-
ції, закладеної у перший третині XX ст. К. Малевичем, О. Богомазовим, В. Єрмі-
ловим та ін. [2]. Цей живопис посів чільне місце, висуваючи у перші ряди 
представників середнього и молодшого покоління: О. Дубовика, В. Бажая, 
М. Гейка, А. Криволапа, Т. Сільваші, М. Лебединця, О. Животкова. Представники 
угруповання «Живописний заповідник» (засноване на початку 1990-х рр. 
Т. Сільваші) продовжують тезу щодо живопису, як актуалізації кольору. 
О. Животков у своїх роботах («Ательє Карась», «Совиарт») приділяє виняткову 
увагу кольору як породженню світла і його руху. Тонкі співвідношення світла-
кольору — майже монохромні (сіре на сірому, біле на білому), завдяки чому 
живопис починає грати переходами відтінків, найтоншими контрастами. Теми 
полотен переважно «природно-міфічні» — дощ, небо, земля, дорога.

Ретроспективний проект М. Кривенка (галерея «Ательє Карась»), предста-
вив роботи майстра, починаючи з графіки 1984 р. — до живопису 2003 року. Тон-
ке поєднання близьких відтінків у живопису; підкреслені тональні контрасти 
і схематичність графіки. Мінімалізм, притаманний стилю художника, стосується 
певної аскетичності його палітри — переважно пастельні, «природні» тони.

Одним з яскравих представником цього напрямку є О. Дубовик, який живе 
і працює у Києві, чиї живописні роботи можна було побачити в галереях 
«Ательє Карась» та «Совиарт». Нефігуративність його полотен є такою собі 
відмовою від нав’язаних живопису ідей. Проте мистецтво художника не є ціл-
ком нефігуративним, там присутнє якесь символічне навантаження, 
не обов’язково зміст у традиційному реалістичному тлумаченні. Наскрізна те-
ма О. Дубовика — скороминучість на тлі нескінченного космосу. Його знаки 
не розраховані на загальне розуміння, оскільки, на думку художника, мисте-
цтво має бути елітарним; він не шукає глядача, не пристосовується до конкрет-
них потреб розуміння, але відкритий для нього.

Активно звертається до кольору і П. Лебединець. Його «Кольоропис» 
(«Совиарт») — це гармонія «світла» та «сяйва», якась кольорова медитація. У 
роботах дивовижним чином поєднано чуттєвість кольору та зважений розра-
хунок структури композиції.
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Художнє життя Києва цього періоду важко уявити без творчості 
А. Блудова (виставка «Гербарій», галерея «Совиарт»). Його оригінальні твори 
— на межі фігуративу й абстракції. Автора цікавить матеріал, а фарба стає для 
нього відправною точкою. Він накладає її товстим шаром. Кольори, нанесені 
з надміром на полотно, інтенсивно вібрують. Ця техніка дозволяє отримувати 
гамму нескінченних відтінків, надаючи кольорам резонанс, що змінюється з їх 
вібрацією. Картина стає палітрою.

Цікавим є проект Ю. Соломка «Гіперпростір» («Ательє Карась», 2003), 
який порушує питання простору, переповненого інформацією. Художник ство-
рює колаж із різних фотофрагментів з «глянцевих» журналів, вибудовуючи 
цілісну картину. Відбувається гра контекстів — первинного і кінцевого.

Упродовж листопада — грудня 2004 р. відбулася низка виставок, присвя-
чених політичним подіям. Одна з них — «Р.Е.П.» (Революційний експеримен-
тальний простір) у Центрі сучасного мистецтва. Роботи молодих художників 
— інсталяції, об’єкти, картини — відображали події на Майдані, їх настрій, 
карнавальність, драматизм. Неочікувано постала одна з найскладніших про-
блем сучасного мистецтва — ставлення до нього політики. Виникала думка, що 
сьогодні, в інформаційну епоху, творам мистецтва важко конкурувати з полі-
тичними подіями, які стають усе більше схожими на перфоманси.

Надзвичайно цікавими подіями стають виставки, що формували колекцію 
«Pinchuck Center». Кінець 2003 р. (листопад) відзначився виставкою «Перша 
колекція» (Центральний будинок художника), яка мала стати базовою в фор-
муванні українського музею сучасного мистецтва. За словами куратора 
О. Соловйова, пілотний проект мав підкреслено ретроспективний характер 
і окреслив контури майбутнього зібрання — коло імен, спектр течій та напрям-
ків, що підлягають музеєфікації (живопис, графіка, інсталяції, відеоарт). 
Близько п’ятдесяти авторів, від кожного по дві-три роботи. Експертами висту-
пили француз Н. Бурріо, московський галерист М. Гельман, художник 
О. Ройтбург та О. Соловйов. Їхнє розуміння актуальності пов’язано з концеп-
туалізмом та іншими постмодерністськими техніками.

Точкою відліку в історії сучасного мистецтва в Україні сьогодні вважають 
постмодерністську «нову хвилю» у версії трансавангардного необароко на межі 
80–90-х років, що стала важливим етапом у творчості А. Савадова, 
О. Гнилицького, О. Голосія, О. Ройтбурга, В. Трубіної, Ю. Соломка, Д. Кавсана, 
О. Тистола та ін. До експозиції також увійшли роботи художників, які на по-
чатку 90-х відкрили для себе модерністську абстракцію — Т. Сільваші, В. Бажая, 
Н. Філатова.

Наприкінці 90-х — на початку 2000-х естетичні пріоритети знову зміню-
ються, з чим пов’язане «друге народження» живопису [3]. Виникає медійний 
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реалізм, що немов демонструє «досвід виживання в інформаційній реальнос-
ті» [4]. У О. Гнилицького він базується на абсурдистській грі з поп-ідолами, які 
викликають ностальгію у старшого покоління («Штірліц з мавпочкою»). 
В. Цаголов у циклі «Українські X-files» поєднує містику та повсякденність, до-
водить єдність віртуального та реального, створюючи «мікс» фантазійності 
та буденності.

Як стверджують самі організатори, «Перша колекція», попри свою важли-
ву роль, не могла претендувати на абсолютну повноту репрезентації загальної 
картини розвитку актуального українського мистецтва. Хоча на виставці мисте-
цтво останніх 15 років було представлене досить різноманітно, проте (за бор-
том» лишилося чимало живописців, без яких важко уявити собі українське 
мистецтво — О. Животков, А. Криволап, М. Гейко, М. Вайсберг та ін. Але на-
самперед це стосується інсталяцій, об’єктів, мультимедіа, адже 90-ті рр. — час 
здебільшого просторових пошуків, проектного мислення, нових технологій [5].

Наступною помітною акцією фонду стала виставка «Прощавай, зброє!» 
(жовтень 2004, куратор О. Соловйов). Місцем її проведення обрали колишній 
військовий об’єкт «Арсенал», де згодом планували розгорнути експозицію 
майбутнього музею. Саме цей факт обумовив назву проекту, що акцентував 
ідею демілітаризації довкілля.

Провідні діячі сучасного українського мистецтва представили роботи, 
створені упродовж останніх п’ятнадцяти років — живопис, об’єкти, інсталяції, 
фотографії й відеоарт (понад сімдесят художників з Києва, Харкова, Одеси, 
Львова). Надзвичайно повно було представлено класиків сучасного україн-
ського мистецтва: О. Гнилицький, П. Маков, О. Ройтбург, А. Савадов, О. Тистол, 
В. Цаголов, І. Чічкан, В. Будніков, С. Братков. Порівняно з «Першою колекці-
єю» коло авторів розширилося, але збереглася загальна тенденція: куратор 
будує свою версію розвитку актуального українського мистецтва 1990–2000 рр., 
відзначаючи його найбільш значні віхи.

Частково були представлені проекти А. Cавадова «Донбас-Шоколад», 
«Ангели», «Last project». Г. Скляренко у статті «Причудливая линия барокко» 
стверджує, що (барочность для украинского искусства — не только некая 
ретро-проблема, исторический экскурс, но и путь к постижению действитель-
ности» [6]. Тому, на її думку, фотоінсталяції проекту «Дипинсайдер» А. Сава-
дова являють собою майже буквальний «зліпок» сьогодення, де карнавальна 
квазіестетичність визначає національний стиль існування [7]. Також слід від-
значити відеоінсталяції «Шпигунські очі» (2004) І. Чічкана і К. Проценка, 
«Тraining» (2004) Г. Катчука, його ж «Флеш-рояль» (2000, спільно з О. Кашим-
бековою), «Screen-copy» М. Кульчицького і В. Чекорського (1998), 
«VeloСity»(2002) А. Верещака.



• 207 •

Х у д о ж н є  ж и т т я  К и є в а  п е р і о д у  2 0 0 0 – 2 0 0 5  р р .

Для чергової виставки «Перевірка реальності» (Українській дім, травень 
2005) були спеціально створені майже всі експоновані твори. Концепція вистав-
ки, що розгорталась в мультимедійній площині — на перетині відео, 
комп’ютерної анімації, інтерактивної інсталяції, фотографії, живопису — по-
лягає в тому, що художники ніби влаштовують перевірку природі, людям, жит-
тю, світу.

Ейфорія від медіальної революції, розпочатої у 60-х рр. минулого сторіч-
чя, згасла, медіа втратили свій пафос. Як зазначив куратор О. Соловйов, на по-
рядку дня тоді повстали не різкі, крайні настрої, а відсторонена, наче «з-за 
скла», позиція спостерігача у дусі «реаліті-шоу» [8]. Організатори прагнули 
проникнути у художні сфери постмедійної свідомості. Серед численних робіт, 
представлених на виставках, підкреслемо фотопроекти А. Савадова 
(«Дипинсайдер», «Колективне червоне», «Донбас-Шоколад»), І. Чічкана 
(«Atomic Love»), де відобразилась соціально-культурна реальність часу, а дея-
кі роботи передбачили сучасні проблеми суспільства. Характерною стає жор-
стка гротескність образів. Відбувається гра з глядачем, коли художник вміло 
жонглює стереотипами масової свідомості. Проекти реконструювали особли-
вості українського суспільно-психологічного контексту.

Формування колекції Pinchuck Center стало новим струменем в художньо-
му житті столиці 2000–2005 років. Ці виставки надали можливість ознайомити-
ся із сучасним українським мистецтвом, уперше були представлені деякі робо-
ти провідних майстрів України.

Українське постмодерністське мистецтво періоду 2000–2005 рр. є законо-
мірним етапом вітчизняного художнього розвитку. Особливості сучасного 
мис тецтва, зокрема такі: поряд із новітніми медіа технологіями знов починає 
відігравати значну роль живопис. Для зазначеного періоду характерною є ве-
лика кількість авторських художніх інтерпретацій — від метаморфізму до плас-
тицизму, мінімалізму. Головними осередками сучасного мистецтва залишають-
ся галереї (зокрема «Ательє Карась», «Совиарт», «L-Art»). Роль Центру 
Су час ного мистецтва Джорджа Сороса в мистецькому житті зменшується 
на початку 2000-х років, проте він залишається досить помітним осередком ху-
дожнього життя Києва.

Виставкова діяльність галерей «Совиарт» і «Ательє Карась» стала важли-
вим фактором розвитку образотворчого мистецтва і культури взагалі. Галереї 
працюють з певним усталеним колом художників (з кінця XX ст.), відкривають 
і нові імена.

У цей період закономірно утвердився нефігуративний живопис з його ін-
телектуальним наповненням, ускладненою метафорикою, існуючи поряд з ін-
сталяціями, перфомансом, різного роду медіальними техніками. Як і раніше, 
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визначальним лишається ставлення до мистецької спадщини країни, збирають-
ся роботи сучасних художників з метою створення музею сучасного україн-
ського мистецтва. Період 2000–2005 рр. сприймається як закономірне продо-
вження художнього процесу попередніх періодів.
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Современные «мыслители», подвизающиеся на скудной ниве нынешней 
философии, зачастую путают банковские реквизиты с атрибутами. Происходит 
это не по злому умыслу и не от тотальной неграмотности. Философия здесь 
вообще не при чем, хотя и является главным полем битвы за место на рынке, где 
занимаются больше игрой не всех духовных и физических сил, не игрой ума, 
а игрой на бирже, где котировки, цены, акции совершенно безразличны к сути 
того, что продается. И чего тут только нет. Кроме идей, чего нет — того нет, 
не держим-с, не выгодно-с.

Патовая ситуация. С одной стороны, нет спроса — нет предложения. 
С другой, — предлагать нечего. Критика, и та дрессированная, и совсем ручная. 
Даже, напротив, желанная. Так называемый нео-марксизм, даже в лучших об-
разцах оказывается совсем безопасным для существующего общества простей-
ших. От почтенной «Франкфуртской школы» в лице ее лучших представителей, 
Адорно, Лукача, того же Маркузе, до уморительных, наивных защитников 
марксизма вроде Альтюссера или того хуже Бадью, все, по сути, являются 
адептами пошлейшего состояния, которое именуют «гражданским обще-
ством». И не то чтобы ума не хватило или образования, не то чтобы рылом 
не вышли, а просто по своему положению все без исключения вынуждены счи-
таться со сложившимися основаниями, вернее, их отсутствием в современном 
способе производства, в том числе и духовного. Испорченный воздух сферы 
духа своей данностью обязывает считаться с предлагаемой действительностью. 
Несогласным предоставлена свобода не дышать.

Скажем, диалектика, о которой так много спорят поныне, в принципе не-
возможна в обществе, чей способ существования всецело построен на двоич-
ной системе (которую компьютерная техника только копирует, точно так же 
как Интернет, является простым калькированием общественных отношений, 
где любая якобы случайность имеет жесткие, ограниченные демонстративные 
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принудительные, прелиминарные, примитивные, однозначные…, можно про-
должать до опупения, основания, не допускающие произвола), на вполне при-
емлемом и единственно репродуцирующем, клишированном принципе всеоб-
щей воспроизводимости. «Или-или».

Споры бесплодны, поскольку в лучшем случае воспроизводят схему меха-
нической диалектики Гегеля, смутно припоминая что-то о движущем противо-
речии и т. д. Такая себе, схема двигателя внутреннего сгорания на курсах 
вождения в разрезе, понятно, что на что давит и какая чертовинка передает 
поступательный момент на какую загогулинку, превращая во вращательный, 
а вот ездить нельзя, с той разницей, что в диалектике с трудом понятое и зазуб-
ренное «бытие-ничто-становление-наличное бытие-качество-количтество-ме-
ра-пространство-время-движение…», угрожающее рассудку, само всецело 
рассудочно и даже рассудительно в пределах здравого смысла, прикрывая са-
модовольной, благопристойной буржуазностью иррациональные и ничем не-
объяснимые провалы перехода, зияния, которые и составляют собственно суть 
диалектики и философии вообще. Идеи — хлипкие («хливкие») подвесные 
мостки, перекинутые над безднами, которые тактично принято не замечать, 
как в повседневности не замечают вселенной, просто не принимая ее бесконеч-
ность в расчет, не видя звезд и не чувствуя ничего, в том числе абсолютной 
красоты, тиранящей сердце открывшего свое одиночество человека. Куда важ-
нее сплетни, интриги и мелочное копошение в убогих выяснениях отношений, 
с обильным слюноотделением животных «мечт» о карьере, новой модели (ма-
шины? женщины?), уютном семейном гнездышке, президентстве, персональной 
выставке, власти, покое, жратве, хорошей перистальтике, Нобелевской или 
какой другой премии и т. п. — всего того, что составляет счастье одноклеточ-
ных и кишечно-полостных.

В обществе построенном «на…», впрочем не построенном «на…», но живу-
щем антагонизмом, а раз антагонизмом — то и не живущем, а живящемся пада-
лью, мертвечиной, стервом, будь ты хоть гением или более того, твои личные 
качества безличны, если не обналичены. Все приравнивается вполне объективно 
к абстрактной форме стоимости и сведено до состояния товара: что искусство, 
что философия, что чувства, что времена, что навоз, что само это «что…»

Все абстрактно и до идиотизма просто. Протухшее «деньги-товар-деньги-
штрих» (Марксу авторство не принадлежит, как полагают некоторые) сменя-
ется на д-д‘-Д‘‘, уводящее в дурную бесконечность пустого, зряшного отрица-
ния, однако завораживающего несомненной действительностью, явью 
до дурноты и рвотного рефлекса.

Это сказывается на всем. В обществе антагонизма диалектика не только 
не применима, но и просто невозможна. Живое противоречие есть там, где есть 
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жизнь, которая, хоть и движется смертью, но само это противоречие не делит-
ся на тезис-антитезис-синтез, на раздвоение единого и доведения его до своей 
противоположности, как своего-другого, «еще один шаг в том же направлении 
и переход в свою противоположность». Противоречие ни в момент своего раз-
вития, ни в миг «раздвоения единого», ни в «разрешении» не обнаруживает 
себя, оно незаметно и, главное, не чувствует себя таковым так же, как человек 
не чувствует себя «совокупностью, ансамблем всех общественных отношений», 
хотя это и является его непосредственной сущностью.

Нет трех законов диалектики, которым подчинено движение и развитие 
материи вообще, а есть даже не один закон, а единое не-иное, так что «единс-
тво-борьба противоположностей», «переход количества в качество» и «отри-
цание отрицания» не разнятся во времени и не являются одновременными, 
не «три в одном».

И тем более не существует «двух» отрицаний, сперва одно, потом другое, 
а суть его вне времени, оно же не-иное-иного-себя, снятие не «опосля», 
а «здесь-сейчас». Все опосредующие звенья превращения суть скованная цепь 
из распавшихся времен, произошедшего, которой пытаются сковать располза-
ющееся бывание в причинно-следственных, временящих, рассыпающихся про-
странствах «логики твердых тел» (А. Бергсон). Опосредствование прошлым, 
овеществленным временем имеет совершенную закономерность, коренящуюся 
в самом способе производства, как ни неприятно это сознавать. И совпадение 
начала и конца, жизни и смерти, умирания и воскрешения, прошлого и будуще-
го, как и само это ветвление и игра времен — тоже отсюда, что, конечно, отрек-
шемуся от оснований сознанию кажется дурнопахнущим (да так оно и есть, 
и никакими дезодорантами интеллектуальных экзерсисов запах не забить, по-
ка не произойдет смена самого основания), и ему очень желается быть само-
достаточным, однако железная логика практики, которая сама подчиняется 
дисциплине, необходимости, заставляет обращаться к конкретному процессу 
развития по истине так же сурово и непреклонно, как он обращается с нами.

Для того чтобы видеть мир не только таким, какой он есть, но и таким, 
каким ему быть свободно и уже утратившим свою ограниченность и определен-
ность не-миром, требуется исключительное мужество, поскольку в этом как 
раз нет необходимости. Но свобода, предполагаемая про-зрением — всего 
лишь необходимая идея, которой достраивают нестачу бытия в современности, 
мысля его до смерти, до совершенной завершенности, по сути о-прошляя его. 
Свобода, да и красота, истина, добро, чувства и прочее, — все «в прочем», и яв-
ляются как отрицательные возможности в виде скрытого «не то, что сейчас». 
Это время «еще-не-бытия». Время «никогда-не-бывания», некоторым образом 
«контр-становление», «антистановление». Поэтому требуется невероятное и, 
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по сути, нечеловеческое усилие, чтобы отважиться вообще рассматривать эти 
абсолютные атрибуты, эту невероятность и невозможность, которую выдер-
жать ни рассудок, ни разум, ни чувства ограниченного, агонизирующего в ан-
тагонизме, но действительного до боли мира, не пытаясь навязать эминентно 
даже не собственные атрибуты, но «фигуры» и «модусы», обыденного, обыд-
ленного сознания и по-хамски здравого смысла [1].

Антагонизм, когда не-единая-сущность (а сталкиваются подчас не только 
противоположные, разные, розные, но и одинаковые, сходные, однородные, 
безразличные, но всегда самостоятельные сущности, хотя и не вполне), всегда 
противостоит себе. Сущность в этом случае всегда — выражение нужды в сво-
ей частичности, в пустопорожности и опростанности. Цельные или самосущие 
сущности в антагонизм не впадают, хотя и могут покушаться друг на друга, как 
на пространство собственного развития, «порозняя в пении», поэтому, сталки-
ваясь не со своим представлением о красоте или чувствах, а с действительной 
их сущностью, со становлением, — антагонизирующий рассудок не сходит 
с ума, а попросту не узнает — аналогов нет, и образцов тоже. Он не может 
«схватить» движение, да и не следует его останавливать, а только — превра-
щаться без ограничений в само становление, совлекая тварную форму своего я. 
«Между» (его первородство — от дискретности времени, в разрывах его «по-
рожнятся» пустые формы), в котором мечется антагонистическое со-знание, 
вынуждает его с подозрением и ненавистью относиться к любым, пусть и дви-
жущимся, но негативным, формам отрицания его действительности, побуждая 
всеми силами уничтожать саму идею красоты, свободы и человеческого во всех 
явлениях, в крайнем случае, унижая чувства до ощущаловки, ниже чувственно-
го. Поэтому Прекрасное как форма форм — достижение, посмертный памят-
ник старой эстетике, которая предпочла сканать, капитулировав перед превос-
ходящей массой копошащихся образований, — всего лишь вещь, совершенная 
в своем роде, пытающаяся вступить в антагонистическое противоречие с абсо-
лютной красотой, но она — другой природы, и потому недосягаема даже 
в идее.

Однако идеал последнего, исторического антагонизма (а не диалектичес-
кого противоречия, на которое так надеялись наши великолепные учителя Э. В. 
Ильенков, А. С. Канарский, Мих. Лифшиц, Игорь Ильин, Т. Адорно, Д. Лукач, 
Б. Брехт, Гегель, Шеллинг, Кант и так далее до бесконечности), аннигилирую-
щий антагонизм Красоты и прекрасного, последнее противоречие диалектики 
и недочеловеческой истории, причем противоречия, превращающегося из анта-
гонистического, против всяких возможностей в диалектическое и оправдываю-
щее развитие вообще, — этот идеал становится единственным и необходимым 
смыслом жизни, хотя с жизнью этот антагонизм не совместим.
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Антагонизм это не только «лоб в лоб», но и разрыв на все четыре стороны, 
на бесчисленные направления, сплетающиеся в сплошность бесконечных изме-
нений, переходов, побегов. Поэтому ни одна из классических противополож-
ностей, скажем тождество «я = не-Я», «содержание и форма», «прекрасное 
и безобразное» «пространство и время», «качество-количество», «сущность–
явление»…, ни одно из видимых, образцово показательных контрапунктных 
дихотомий парных категорий диалектическим противоречием не являются, 
представляя произвольно склепанную эклектику из застывших контрадикций. 
Парность этих «гнедых, запряженных с зарею», их тягловая сила тех самых 
кляч истории, которых благополучно загнали, — отдаленная производная от 
«саморазорванности земной основы», которая может сказать последнее «про-
сти» всем своим отчужденным и превращенным формам: философии, искусст-
ву, науке, чувствам, свободе, истине, добру, красоте…, дескать, «были когда-то 
и мы рысаками». Реальным и ощутимым оказывается только время, да и то ут-
раченное. Все время — прошлое, заезженное, избитое, говоря современным 
сленгом, улётное… Коль скоро оно — «лишенность», «отсутствие», то «время 
но» — всегда прошлое, мертвое, отработанное время заведомо мертвой жизни. 
Разрывы, разбегание, утраты, все порождает излишнее время тотального оди-
ночества противоположности без «своего-другого». Здесь невозможно обрес-
ти себя, потому что нет даже «себя»: возвратная форма обособляется в абс-
трактную самость, теряющую и возможность, и действительность, 
и возвратность, и форму, и самое пространство и время, поскольку нет отноше-
ния бытия-ничто и нет самого «нет».

В разрывах, трещинах ветвящегося времени, еще не способного к свободе 
и всецело порожденного нуждой примитивного производства, между времена-
ми, срывающимися с исчезающих форм наличного бытия, в отсутствии восхо-
дят непредвиденные, преждевременные неожидаемые и нежеланные челове-
ческие прообразы изуродованных чувств. То пространство, которое им 
остается, достается в этих расколах причудливо, и принуждает их расти 
не свободно, но как бурьян и сорняк: незаконно. Ничто, которое им остается 
в качестве пространства развития, — еще-несвобода, но уже-не-необходи-
мость. Сами чувства чувствуют себя случайными, и хоть и укоренены в этом 
мире ощущениями, реакциями-раздражителями, аффектами, этосами, страс-
тями и прочими периодами развития, — рвутся все же к своему предназначе-
нию в сущности, стремясь подольше оставаться в неведении относительно 
своего первородства в огненной природе чувственно-практической деятель-
ности. Практика в своем уродливом виде общественного производства просто 
не может не производить пространство собственно человеческого развития 
чувств в виде свободного времени, которое не является праздным (это наме-
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ренное заблуждение распространяется, чтобы обуздать и свести к минимуму 
издержки производства). Свободное время требует свободного действия и сво-
бодных чувств, что представляет смертельную опасность для общества потреб-
ления. Свободное время должно быть либо уничтожено, либо прагматически 
используемо. Но поскольку именно за счет него развивается наука, культура, 
искусство, философия, образование, его загоняют в рамки воспроизводимой 
формы в необходимом и достаточном, усеченном виде, как то, что нужно про-
изводству. Антагонизм свободного времени и времени производства — в том 
числе и свободного времени — открывает эпоху жестокой борьбы за выжива-
ние. Чувства дичают, но не это главное. Ужас в том, что капиталистический 
способ производства не может не производить свободное время как своего 
могильщика, поскольку именно оно становится новой формой общественного 
богатства так же, как капитал, вернее, превращенная форма стоимости в свое 
время при помощи разделения труда, а значит, умножения времени прибавоч-
ного, и тем самым свободного, — сняло в себе натуральный обмен. Дальнейшее 
развитие разделения труда ведет к количественному росту и господству приба-
вочной стоимости. Однако капитал не может функционировать, не превращая 
живой труд в мертвый, что — в свою очередь — порождает прежде всего не уч-
тенное свободное время.

Если необходимый рабочий труд относится к издержкам производства 
и должен быть сведен к минимуму за счет роста производительности, его сокра-
щение неминуемо вызывает рост не только прибавочного рабочего времени, но 
и свободного. Свободное время условно делится на необходимое свободное 
время, в котором происходит восстановление рабочей силы и возможностей 
живого труда, прибавочное — за счет которого развиваются вторичные формы 
производства: искусство, наука, культура, образование и т. д., то, что иногда 
называют «духовным производством» (что верно исключительно для капита-
листического способа функционирования), и, наконец, свободное свободное 
время. В пространстве его рожденные несвободными чувства еще должны до-
развиться до своей сущности. Они и так уже своим существованием не совмес-
тимы с так называемой «жизнью», а здесь, по сути, вне времени они должны 
не просто вернуть, а создать из ничего свою вечную сущность как чувство дви-
жения материи вообще, как бесконечное самостановление Абсолютной красо-
ты, причем эта бесконечность здесь-сейчас. При этом само время неоднородно, 
поскольку оно проступает прехождением как определенной формы бытия, так 
и определенной формы небытия. Прехождение же самого времени, в том числе 
и свободного, порождает переход не-времени в просто ничто, требующего за-
полнять это зияющее пространство собой всецело, сплошь, как будто чувство 
и есть эта свобода, совпадающая со становлением как единством бытия и ничто, 
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в которое уходят, исчезая, все ограниченные формы — как в имманентное осно-
вание. Поэтому чувства, которые собственного саморазвития не имеют (то же 
относится и к искусству, и к философии), развиваются не собой, но разными 
в разные времена. Чувство любви в античности, Возрождении, двадцать лет на-
зад и сейчас — разные чувства, и рознятся не по предмету, а по сути.

Не новость — и об этом много раз говорилось, — что сама любовь в сущ-
ности возникает лет шестьсот–семьсот назад, когда появляется определенный 
простор, где дышать она может. Она — дитя своего времени, но в этом ограни-
ченном пространстве, в этой провинции несвободы она существует свободно, 
пусть в резервации, в чумном бараке, в колонии для прокаженных искусства. 
До этого ни античность, ни средневековье любви не знали, в лучшем случае это 
либо простое воспроизводство рода человеческого, либо гомосексуализм ан-
тичности, потому что любить можно лишь свободного человека, а свободен 
мужчина или гетера. Так называемое средневековье с его менестрелями, труба-
дурами, куртуазностью, рыцарством и любовью к богу, по сути, не знают сво-
боды, и то, что произвольно называют любовью, — поздние напластования 
романтизма. И много позже появляется любовь настоящая, которая не опосре-
дована чувством собственности и обладания. Но не в этом суть, а в том, что по 
своей форме, по самому переживанию любовь не может быть ограниченной. 
Она — неразделимая бесконечность, либо — не любовь. Собственно, наше вре-
мя предпочитает и любовь считать издержками производства, навязывая ей 
случайные, уродливые формы. Должен заметить, что о любви речь я завел для 
наглядности. Существуют такие невыносимые и грандиозные чувства, в срав-
нении с которыми самая-самая истинная любовь — жалкий отсвет, тень и от-
свет, блик, но о них говорить преждевременно.

Возвращаясь к сказанному, время производства требует дальнейшей ин-
тенсификации и, являясь социальным, общественным пространством, требует 
для своего функционирования дальнейшей дифференциации, где каждая из 
особенностей его порождает новое общественное отношение.

Однако самодробление, измельчание умножает утратами все то же время, 
мультиплицируя его, и в этом мелькании уже невозможно удержать располза-
ние общественных отношений, каждое из которых в ясном сознании и самосо-
знании своей никчемности, ничтожности, жалюгідності старательно подменя-
ет свою дифференциальность, стремление к нулю обратно пропорциональной 
возрастающей жестокостью, бессмысленностью и мнимой самодостаточнос-
тью единственного, выдаваемого за достоверность. Не субъективность, а инди-
видуйность мыльными пузырями тщится раздуться до бесконечности, распро-
страниться на весь универсум, подменив, подмяв его собой. При этом про исходят 
странные, но вполне закономерные искажения пространства, хотя объяснение 
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происходящего никого не интересует, как и само происходящее. Всеобщее 
безразличие имитирует мгновение настоящего и жизнь на пределе, в мелька-
нии одного и того же усматривая несомненную стремительность развития, 
хотя, по сути, это есть самоистребление и самоумножение мертвых форм.

Утрата будущего и прошлого не сосредоточивается на исчезающем, ухо-
дящем настоящем, которое предстает в отрицательности, апофатичности. 
Настоящее — то, что осталось от всего, и меньше всего может быть основани-
ем, разве что как несомненное покидание. Этот «мельк», про-мельк односто-
роннего — ввиду отсутствия сторон — бесстороннего последнего времени, 
соскальзывающего в отсутствие отсутствия, лишенность лишенности, вдруг 
обнаруживает свою схожесть с «полнотой бытия, когда времени больше нет», 
с «абсолютной красотой», когда нет «когда» и «протяженности», все «здесь-
сейчас как сущее настоящее» и неповторимо в своей тавтологичности, пос-
кольку здесь нет тавтологии, и в тот же… — нельзя сказать (можно сказать, но 
эффект будет тот же) — «миг», «момент»… определения времени провисают 
без опоры, но где? как? почему? обессмысливаются, как и «поскольку» ввиду 
исчезновения причинно-следственных связей. Сам язык становится бессвяз-
ным, заставляя философию пользоваться пуантилизмом «бессмыслов», чтобы 
выстроить произвольную мозаику, осмысляющую самое себя в случайной сво-
боде. Она не то же самое, что произвол, переход к которому требует хотя бы 
некоторого действия. Опереться на случайную свободу невозможно, ею мож-
но только пренебречь. Здесь все оглядывается даже не на мнение, но на само-
мнение. Волю сменяет наглость. И хамство с холуйскими замашками лакея 
превращается в художественный принцип. И это еще не все.

Поскольку путь через свободу как познанную необходимость и действие 
в соответствии с ней заказан; сама свобода оклеветана и сослана в область 
политического права; продана как симпатичный казус в публичный дом под 
юрисдикцией правящего класса, а несвобода, пришпиливается в качестве ко-
нечной цели все той же свободы, в качестве ее гражданского долга, — то в силу 
вышеназванного происходят процессы, не имеющие прецедента во всей исто-
рии: принудительный и обязательный, тотальный, глобальный фашизм во всех 
областях человеческих проявлений. Причем, он не просто понуждает смирить-
ся с его диктатом, но и требует любви к себе, обязательной к исполнению (о 
чем догадывались уже во времена Т. Адорно с его невеселой, — с чего веселить-
ся, — и что несвойственно ему неостроумной, безнадежной «Авторитарной 
личностью»). Но это все лирика, которую оставим Ренсьерам, разделяющим 
чувственное с профессиональным рвением мясника [2]. А что им остается де-
лать: они только воспроизводят, объясняют и оправдывают реальную практику 
повседневности — за соответствующий гонорар, конечно.



• 217 •

И м е н е м  о д н о й  и д е и

Стремление к обособлению в тотальной индивидности неминуемо ведет 
в этом рассеивании к де-генерации, что в свою очередь рождает не только 
идею, но и действие, основанное на внешней чуждой необходимости, устанав-
ливающей дисциплину внешней, принудительно объединяющей абстрактной 
общности. Это не обобществление в конкретности действительного развития, 
а обобщение в концлагере общих мест. Простое случайное скопление при по-
мощи полицейских мер.

Это может быть что угодно, но обязательно диктатурой — культуры, на-
ционализма, домашнего дуче, картины, шоу, произведения, текста, фюрера, 
начальника, учителя, нанайской борьбы мнений и т. д., — но никак не личности, 
ввиду того, что диктат устанавливается абстрактным однородным, доведенным 
до предела минимизации составом массы, порожденной формацией, исчерпав-
шей свои возможности и теперь уничтожающей себя. При этом нижний порог 
боли, сострадания, человечности, порядочности и даже собственно господс-
твующей ханжеской морали пройден, элиминировав самые этику и нравствен-
ность. Начинается пустота ничего не значащего и не выражающего, как приня-
то говорить у нынешних «хозяев мира» (на самом деле «мырка», як казав 
Григорий Савич Сковорода), «типа чисто конкретно по приколу типа игра» 
(реальное выражение современного студента по поводу игры после прочтения 
Г. Гессе, Ф. Шиллера и Й. Хёзинга — не самый худший вариант). Нет не то что 
развития — развитие событий подменяется сменой стандартных положений, 
и при этом ничего не происходит, поскольку ничего не меняется, кроме неиз-
бежного процесса старения на уровне вульгарной физиологии. Приказ, цирку-
ляр, тысячная поправка к конституции и полная пустопорожность и бессмыс-
ленность функционирования в любом проявлении от государственных 
институтов до тусовок, от философии — до искусства. Даже если бы никого 
не осталось, механизм, скрипя и визжа, продолжал бы крутиться и выдавать 
продукцию до полного исчерпания энергоресурса, вот только работает он 
на времени человеческих жизней, перерабатывая жизнь в смерть, где ни одна, 
ни другая ничего не значат и почти ничего не стоят.

Единственное, что создает «трансцендентальную» иллюзию, «примару», 
и оставляет некое подобие надежды (реанимированной, сочиненной сызнова 
и наделенной мистической философией Э. Блохом), ухмыляющейся преждевре-
менной старости, — это совпадение случайности и свободы, снятые в покину-
тых основаниях необходимости, а также антагонизм единичного особенного, 
обособленного и присвоенного вещью-товаром прекрасного и абсолютной все-
общей красотой. Это вызывает пароксизм парадокса, и диапазон порывов здесь 
велик от «быть или не быть» до — «бессмысленно на танк идти с ножом, но если 
очень хочется, то можно» (И. Разборская). Я не ёрничаю и не иронизирую.
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Суть в том, что чистый эстетизм, с точки зрения прагматического мира, 
основывается на бесполезности, на плохо понятой «целесообразности без це-
ли». Любая философия, если автор успевает состариться и не обдуматься с ног 
до головы, прозреть, пусть в откровении, — любая концепция независимо от 
глубины завершается чистой эстетикой, которая не имеет оснований к бытию, 
потому что и есть это основание, безразлично к тому, будет ли это «форма 
форм», «абсолютная красота», «первообраз» или «становление как единство 
бытия и ничто». «Сам себя конструирующий путь» (Шеллинг), срываясь в от-
кровение, сталкивается не только с необъяснимым, не требующим доказатель-
ства и объяснения миром пусть случайной, мгновенной, но свободы, — но и с 
ни с чем не сравнимым, несравненным, уже не надоевшим изрядно «быванием», 
но сбыванием, хотя на самом деле это может быть смерть.

Впрочем, смерть — избавление от внешней необходимости, робкое и опас-
ливое ощущение отсутствия тяжести и привкус горечи той самой свободы, ко-
торую знал лишь в ее идее, как догадку (точно так же как идея красоты; идея 
любви, истины, добра, подменяют их реальную не то что сущность, но даже 
содержание). Универсум обретает пронзительную ясность и не застится слеза-
ми. Прозрение духовидением, которое было всегда, но в слепом мире с бельма-
ми вещей это зрение — медленно дозревающее до света, до темнеющего, смер-
кающегося времени, не видит ничего, не потому что не может, а потому, что 
не хочет открыть глаза, и видеть, не воспринимая свет, а как на старинных гра-
вюрах — испуская его [3].

Иными словами, если задыхаешься не в своем — чужом времени, выдышав 
воздух до основания, и уже не в силах сочинять его, зная наверное, что при 
сходных обстоятельствах ты будешь биться в тесных рамках возможностей 
этого мира, безуспешно пытаясь решать проблемы «непредназначенные» и по-
тому невероятные, сумасшедшие для этой эпохи, как Хуан де ла Крус, посажен-
ный в выгребную яму, — писать неземные строки стихов или, кусая в кровь губы 
и голодая, твердить: «я скажу это начерно, шепотом, потому что еще не по-
ра…», или, — привязав к скрюченным подагрой пальцам кисть, теряя зрение, 
практически ослепнув, на ощупь писать последнее полотно, или умереть на сце-
не, или писать музыку, которую никогда не услышишь, или знать счастье мыш-
ления в никуда в адском совестном дегте труда научного исследования до вос-
требования…, — всегда есть нечто, что пробрасывает в иное, которое, может, 
никогда не наступит, но все же, но все же… Они очень сходны, эти миры.

Истинная свобода, от которой отказались, так или иначе уходит в основа-
ние, перестав быть собой и став однородной в абсолютном движении становле-
ния, не опосредованного ничем. Здесь теряют определенность и обособлен-
ность не только философия, искусство, прекрасное, истина, добро, но и сама 
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красота, став единым потоком, лишенным даже основания, которое может 
быть только покинутым, и всё здесь ничего не значит, поскольку существует 
все во всем как сущее настоящее, эминентно и имманентно, во всей полноте, 
даже все время, состоящее из разлук и расставаний, когда пространство разлу-
ки, стеною связующей нас, необъятно и необъяснимо, и расстояния необъятны 
— как превращение идеи в материальное движение.

Случайная свобода, упущенная, оброненная необходимостью, не снимает 
в себе необходимость как истинная свобода, а отрекается от нее и получает всю 
полноту небытия, все время без остатка, рожденное ничто, единство ничто-бы-
тия, всю смерть, но и возможность творить мир субъективно, как произвол, бо-
жественно сотворять из ничего, одним мановением «да будет…» — Здесь все 
обоснованно самим фактом бытия, но не может уйти в основание, разбиваясь о 
невозможность вдребезги — как абсолютно чужое. И эта невозможность делает 
то, что случилось лучащимся единственным и неповторимым — как человеческая 
гордость быть самим собой. Легко быть человеком, когда есть все условия, но 
быть человеком, когда нет никаких условий, более того никаких оснований, — 
невероятно, но бывает. Поэтому, когда смотришь на некоторых, запечатленных 
в истории, и примеряешь их судьбы, ловишь себя на мысли, что такое просто не-
возможно. Невозможны ни Бах, ни Моцарт, ни кто из тех, кто так ошеломляет, 
— но ведь меня: это я не сплю ночами, «чтоб меня смерть не застала врасплох, я 
музыку Баха играл среди ночи». Это меня ранит насмерть поэзия, живопись, му-
зыка, и заставляет видеть людей такими, какими они не были и не станут в этом 
времени никогда. Это на моих глазах гибнут, не родившись, потенциальные бес-
конечности, несбывшиеся музыканты, поэты, художники, и ты ничем не сможешь 
им помочь, и отводишь взгляд, как отводят ручьи в пору таянья снега, к звездам, 
которые холодно смотрят тебе в глаза, и ты понимаешь, что все напрасно, потому 
что рано или поздно все исчезнет, стало быть, в сравнении с истинной свободой 
«тогда-потом» есть все здесь-сейчас, — и иного чувства нет.

После истинной свободы все достигнутое во всех оттенках стирает грани 
чувств, снимая их многообразие в одном едином, поглощающем все разнообра-
зие предметности в конкретном движении. Оно не имеет подобий, отпадающих 
от него в суетную вещность мира, иерархия которого давно преодолена, как 
и сам мир. В сущности, развитие материи вообще не делится на формы движе-
ния, — так и красота не знает что она красота. Она не имеет качеств и тем более 
не создает меры, являясь бесконечно творимой, а не данной, о чем догадывался 
уже Аристотель.

Творимое прекрасное случайной свободы лепится к тварной вещи, пыта-
ясь формой прикрыться от жестокой необходимости умереть в преждевремен-
ности. Оно всецело в наличном бытии, которым пытается загатить становле-
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ние, отказываясь видеть, что ставшее есть просто самовоспроизводящее себя 
становление в форме покоя. Многообразие чувств — от ограниченности. Они 
временны, потому что укореняются в разрывах бытия, и потому, едва-едва до-
тянувшись до ощущения, останавливаются: им просто не время расти ввиду 
отсутствия пространства свободного времени, не время цвести, когда кругом 
космический холод, от которого растрескивается твердь и смерзаются смыслы. 
Иногда только им удается непостижимым образом обнаружить свою истинную 
природу, но и тогда они гибнут от собственной тяжести, потому что выросли 
на скудной, выжженной земле чистого созерцания, когда взгляд видит только 
то, на что натыкается, сбивая зрение в кровь.

Это становление-страдание всегда о другом, оно и чувствует еще только 
многообразие боли, которая — мера и смысл сущего. Отсутствие боли — счастье. 
Здесь человек еще тешит себя россказнями о принципе удовольствия-неудоволь-
ствия, и что все от бога, или все в генах, а чувства путает с чувственностью или 
чувствительностью. Собственно, чувства, если и просыпаются в этом мире, то по 
причине. Они — причиненные чувства. От лукавого, от внешней необходимости, 
и тогда они человека убивают или корчатся в агонии сами, потому что нежданны 
и не приспособленны в мире всеобщего потребления, как крылья незнамо для 
чего. Чувства воспринимаются как уродство. А чувствами называются аффекты 
или, если дорастут, то страсти, круто всходящие на обладании и присвоении, — 
но на этих костылях далеко не уковыляешь. Здесь то, что составляло жизнь чело-
века, отравляет ему существование. Чувства ожесточаются, и если совсем недав-
но еще (не только в историческом времени, но и просто в молодости) музыка, 
поэзия, философия, живопись, да все человеческое поднимали к фантастическим 
высотам, теперь они набрасываются с садистской жестокостью, и делают слабым, 
заставляя страдать, испытывать боль и унижение при том, что чувствовать ты 
стал тоньше, глубже и сам стер грани, условности, позволяющие удерживать их 
от вторжения в бытие. Нет, они превосходят самих себя и, рванувшись через край, 
сносят все защитные дамбы, не признают ограничений, одним махом разрушают 
не только времяломы устоявшихся предубеждений, но сносят времена и про-
странства. Чувства безмерны, чрезмерны, и они «не слишком». Время не для них, 
но их невозможность ошеломляет, потому что своей интенсивностью и неотвра-
тимостью чувства несомненны и безусловны как твоя собственная невозмож-
ность, и как стремительно надвигающееся «не успеть». Они не различают себя, но 
для них не бывает чуть-чуть, относительно, в меру. Только «всё или ничего». И 
если невозможна вечная любовь, пусть будет вечная ненависть, изнутри взрыва-
ющая этот проклятый мир, а дальше буквально: «будь что будет».

Рожденные прерывностью времени чувства заваливают, собой забивают 
эти временные провалы, делая время непроходимым, но они не могут быть син-
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хронизированы [4] никакой типологией, поскольку ограниченность их внешняя. 
Чувства стиснуты субъектом и объектом, сжаты и деформированы деятельнос-
тью и предметностью, но при этом суть их вневременная, хотя даже само чувс-
тво времени состоит в отсутствующей чувственности чистого переживания — 
воронки времяворота, в котором смыкается всё в едином неутоленном движении 
чистой самовоспризводящей себя форме безразличного самоуничтожения.

Для чувства единого, присущего абсолютной свободе, в которой угадыва-
ется уход в абсолютное основание красоты, нет не только причины и следс-
твия, но явления и сущности, формы и содержания, и т. д., поскольку преодо-
лена самораздвоенность земной основы, и противоречие красоты 
и прекрасного разрешено. Вопрос об объективности чувств нелеп, поскольку 
их реальность доказывается всей мощью единого становления, исполняющего-
ся без купюр субъект-объектных отношений.

Не то в предыстории человечества, сейчас. Чувства никогда не бывают субъ-
ективными. Они всецело объективны, поскольку существуют вне нашего созна-
ния и ощущений. Я мог не родиться, но все возможные и невозможные чувства 
уже существуют. Вопрос только в том, каким образом я их развоплощу в себя 
в ходе доступного моему человеческому опыту пространства общественной 
практики. И это будут разные чувства в случае (а мы говорим о случайной свобо-
де, которая как воля к действию существенно отличается от произвола как воли 
к присвоению), когда я присваиваю их в готовом виде, когда овеществляю или 
когда опредмечиваю, то есть — осуществляю и, наконец, когда я их пре-сущест-
вляю, то есть опредмечиваю-распредмечиваю и объективирую в них себя.

В этом последнем (в смысле смертельном) случае я начинаю сотворять их 
не как общеобязательные, но как уникальные, — то есть проявляющиеся в ка-
честве всеобщего через особенное в единичном. Они, создаваемые мной в об-
щественном пространстве, взламывают не только образ, в котором им тесно, но 
и забывают меня в едином порыве в никуда. Здесь рождается трагедия, пос-
кольку, прорываясь к себе, они больше не соответствуют своему времени, 
и превосходят возможности существующего и бытия, и времени. Более того 
— они обречены, так как требовать от чувств позорного благоразумия и увеще-
вать их есть несусветная глупость. Они обрушиваются в себя и уничтожают 
того, кто их вызвал к жизни. Являясь, по сути, возвратными формами, такие 
чувства — более чем чувства, и вернуться они не могут. Они свою необрати-
мость черпают от неповторимости самого свободного времени, провоцирую-
щего их к непримиримому, беспримерному изменению действительности. Они 
наследуют имманентное беспокойство, которое и есть музыка вечного движе-
ния как «имманентное волнение души». Чувства хотят то, чего нет даже в ту-
манном представлении об идее красоты, — хотят сами быть этой красотой.
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Они начинают себя без всяких возможностей, условий, обстоятельств, 
предпосылок, уподобляясь вечному движению материи без начала и конца, 
не считаясь ни с чем. Это первородство чувств ошеломляет категорической 
безусловностью, которая делает их абсолютными и — значит — неопределен-
ными и бескрайними. Даже если они длятся миг — они вечные чувства. Это 
потом они окрашиваются и окрашивают собой, как кровью вечного становле-
ния, все окружающие их формы, требующие безоговорочной капитуляции, а в 
это мгновение времени «уже» и «еще» нет. Катарсис. Все чувства до моего пре-
существления их есть и, следовательно, существуют в прошлом и прошлым как 
мое будущее настоящее. И здесь происходит не только восстание из мертвых, 
напоенных временем моей жизни, заставляющей восходить мною как в первый 
день творения всё, попадающее в поле моей деятельности, — не пошлая мораль, 
поучающая благочестию, а вся еще не развернутая мощь собственно чувств, 
пронизанная до самого последнего для существования солнечной системы, 
чувств, которыми чувствует вселенная: но ведь трагедия же, поскольку преиз-
бывность чувств не оставляет надежды [5].

1. Именно об этом предупреждал «старик Спиноза», которому было лишь сорок 

пять лет, когда он умер, Славнейшего и благороднейшего мужа Гуго Бокселя в письме, 

датированном октябрем 1674 года: «Вы говорите, что если я отрицаю относительно бога 

акты зрения, слуха, внимания, воления и т. п. и не признаю, что они эминентно существую 

в боге, то Вам непонятно, каким я представляю себе бога. Это заставляет меня подозре-

вать, что, по Вашему мнению, нет большего совершенства, чем то, которое может быть 

выражено этими атрибутами. Этому я не удивляюсь, ибо я думаю, что если бы треуголь-

ник имел дар слова, то он таким же образом сказал бы, что бог в эминентном смысле 

треуголен, а круг бы сказал бы, что божественная природа эминентным образом круг-

ла. И подобным образом любая вещь приписывала бы богу свои собственные атрибуты 

и делала бы себя похожей на бога, причем все остальное казалось бы ей безобразным» 

(Спиноза Б. Избр. произв.: В 2 т. — М., 1957. — Т. 2. — С. 585). В оригинале говорится не о 

похожести на бога, а о том, что вещь, приписывая атрибуты, сама мнит себя богом. По-

этому отсутствию свободы, красоты, любви и т. д. приписывают отношения нашего убо-

гого мира как нечто прекрасное, проецируя «нетость» нынешнего в качестве конечной, 

имманентной цели и наделяя его «скрытыми качествами» (qualitates occultae) — согласно 

философам-схоластикам, а так же некоторым натурфилософам и алхимикам эпохи Воз-

рождения некие таинственные «внутренние силы», присущие вещам и не выводимые из 

их чувственных качеств. Эта принципиальная отрицательность транскрибируемых воз-

вратных, неповторимо-воспроизводимых, удерживаемых принудительно в настоящем 

форм предполагаемого будущего в качестве пространства развертывания прекрасного 

супротив красоты. Говоря языком незаслуженно обиженной схоластики, интенциональ-
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ные образы (species intentionales — «образы», «виды», «формы» вещей, которые счита-

лись исходящими от внешних вещей и рассматривались как необходимые посредники 

при восприятии вещей и при мышлении о них), — подменяют «субстанциальные формы» 

(formae substantiales — «идеи», «формы» или «сущности» вещей в метафизическом пла-

тоновско-аристотелевском смысле этих слов), попросту говоря, «выдавая желаемое за 

действительное», и что самое парадоксальное, — желаемое действительно становится 

действительным. Хотя желание настоящего по отношению к абсолютной красоте при-

близительно как у того мужика, ответившего на вопрос: «Что бы ты делал, если бы был 

царем?» согласно своему представлению о возможностях: «Корову бы купил. Да ситного 

от пуза ел». Отбросив шутки, можно утверждать, что современность все, не укладыва-

ющееся в низменные ее желания, полагает безобразным, а остальных чувств ей желать 

не приходится, поскольку их попросту нет в опыте житейской мудрости.

2. См.: Ренсьер Ж. Разделяя чувственное / Пер. с фр. — СПб, 2007, и прочие сочине-

ния подобного рода.

3. Когда это открывается, ты в первой попавшейся книге, Книге, а не в сытой отрыжке 

очередного борзописца, вдруг узнаешь тот же мелос, ту же музыку сфер, и можешь поз-

волить себе быть хоть наивным, хоть сентиментальным, потому что «все уже произошло, 

и безмятежных нас переменило», все сбылось, и впереди вечность, когда мучительное 

прозрение, как прорезывание век по живому, уже сбылось, а дальше остается глядеть 

во все глаза, глазясь на ненаглядное. Тут не спрашивают «зачем» и «для чего». Здесь нет 

«правильно» или «не правильно». Всё в истовости — как «музыка — предвестье расста-

ванья, от прошлых нас все глаз не отведем», как утраченная любовь, смысл которой в ут-

ратах, и даже не любовь, которая слабое подобие, отсвет того, что еще имени не имат, 

как радость и восхищение от чьих-то удач, возвращающих к свежести первоначально-

го удивления. Фантастический Сиг. Кржижановский писал: «Есть старое, схороненное 

в забытых церковнославянских рукописях слово: «реснота», — и производное «ресный», 

— и далее поразительно, — «Реснота» — это все пестрое многообразие зримого мира, 

который, по сути своей, не длиннее ресниц, хотя и мнится огромным и многопространс-

твенным. Театр, сокращающий все пространство мира до короткого, в десяток аршин, 

воздушного куба сцены, тоже близок к вере, что мир наш — ресный мир, и если техника 

театра утончится, то может быть, ему и удастся доказать наинагляднейшим (ненагляд-

ным. — А. Б.) образом, что все мнимые глубины и длины мира мер не длиннее длины 

ресницы. Иллюзионизм, ширясь, покинул низкую келью мыслителя: теперь он в рост те-

атральному куполу и как раз укладывается под ним, герметически закупоренный в глухие 

стены театра; но никаким скрепам не удержать его внутри сомкнувшихся стен: фантомы 

и фантазмы, просочившись сквозь них, рано ли, поздно ли войдут в жизнь, и миры, уко-

ротившись до длины ресницы, войдут внутрь «я». Солнца зажгутся по сю сторону век; 

огромный сплюснутый сфероид земли, протиснувшись сквозь зрачок, спрячется в кро-

хотном сфероидально приплюснутом хрусталике. И тогда театр, как мост, по которо-
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му уже прошли, можно будет развести: он уже не будет нужен» (Кржижановский С. Д. 

Философема о театре // Кржижановский С. Д. Собр. соч.: В 5 т. — СПб, 2006. — Т. 4. — 

С. 48). Только кровь настоящая, а не клюквенная. Это напоминает такое близкое у Канта 

о том, что вечно будут волновать человечество звездное небо над головой и нравствен-

ный императив внутри нас. Надменный Гегель говорил о звездах, которые не более чем 

сыпь на теле человечества, но сильнее немецких классиков задолго до них высказался 

знаменитый Парацельс: «Вечно будет волновать звездное небо внутри нас» (хотя иногда 

авторство приписывают доброму десятку других славных имен, суть не в этом, а в том, 

что вечно хочется повторять эти слова, что я и делаю).

4. Разве что диахронизированы на длительность и одновременность, рожая химери-

ческие чувства свободы, времени, пространства, прекрасного и прочие, или еще разъя-

тость, где множатся с угрожающей бессмысленностью, мельчая соответственно вещнос-

ти, опустошаясь людоедской вещью, потребляющей время человеческой жизни не только 

в процессе производства ее, но и потребления тоже. Чувство скорости, чувство ритма, 

чувство пластики, чувство такта, чувство композиции и т. д. куда ни шло, — но начина-

ется чувство машины, чувство стиля, чувство вещи. Для краткости чувствовещи, веще-

чувства растаскивают время человеческой жизни на составляющие. Даже то, что кто-то 

читает в течение десяти минут этот текст, по сути, тратит время жизни, и на десять минут 

ближе к смерти.

5. Здесь нет компромиссов, и даже в своих искренних заблуждениях современная 

философия, заслоняясь от уничтожающего света абсолютной красоты, ей открывающе-

гося, упрямо втупившая свой взгляд в земное, — даже она начинает задыхаться в рвущих-

ся строках, и спешит высказаться, ничего не сочиняя в стремительном мелькании. Она 

едва успевает записывать в книгах, состоящих из одних названий, что-то, по наивности 

полагая, будто объясняет мир, а на самом деле множа его тайны. В плетении словес («вся-

ко лыко в строку») современный — не поворачивается язык сказать «философ» — дейс-

твует как сапрофит (от греч. sapros — гнилой и phyton — растение), то есть как растения, 

грибы, бактерии, питающиеся трупами животных и растительными остатками. Но обре-

тает преимущество, невиданной прежде свободы от циркулярной формы. Философским 

действием становится даже отказ от писания вовсе, или написание того, что чувствуешь, 

с разрывами, в которых умещаются галактики; впрочем, это было и раньше. Свобода от 

систематического изложения, порожденная случайной свободой, останавливается перед 

ошеломляющим фактом невозможности произвола вообще. Всегда удавалось на что-то 

пенять, «то это дом, то дети, то жена. То страх отравы, то боязнь поджога» (Фауст), то 

— проклятые большевики, то всеобщее невежество, то КГБ, то массовая культура, то за-

казы, то заработки, то редактор «со товарищи», то публика-дура и т. д. Парадокс в том, 

что теперь делай что хошь, а как правило — нечего сказать и некому сказать, только — 

имитировать или играть в астрагалы, гадая по бренной книге перемен.



• 225 •

Постмодернизм — понятие, обозначающее новый, последний на сегод-
няшний день сверхэтап в цепи закономерно меняющих друг друга на протяже-
нии истории направлений культуры. Постмодернизм как парадигма современ-
ной культуры представляет собой общее направление развития европейской 
культуры, сформировавшееся в 70-е гг. XX в. Постмодернизм как теория полу-
чил существенное обоснование в работах Ж. Бодрийяра «Система вещей» 
(1969), Ж.-Ф. Лиотара «Постмодернистское знание» (1979) и «Спор» (1984), 
П. Слотердийка «Волшебное дерево» (1985).

В музыке, по мнению Н. Маньковской, постмодернизм ориентиру ется 
на мелодизм, тональность, «новую простоту», отдавая приоритет мастерству 
композитора как подлинному авто ру произведения. Сериальность здесь про-
ецируется на ла довую диатонику, особое значение придается драматургии 
композиционного монтажа, статике центрового притяже ния. Ему свойственны 
поиски универсального художественного языка — сближение и сращивание 
различных художественный направлений, «анархизм» стилей, их бесконечное 
многообразие, эклектизм, коллажность, царство субъективного монтажа. 
Характерными чертами постмодернизма являются: ориентация постмодер-
нистской культуры на все слои общества (т. е. и на «массу» и на «элиту»); су-
щественное влияние искусства на внехудожественные сферы человеческой де-
ятельности (на политику, религию, информатику и т. д.); стилевой плюрализм; 
широкое цитирование в постмодернистских творениях произведений искусст-
ва предшествующих эпох; иронизирование над художественными традициями 
прошлых культур; использование приема игры при создании произведений 
искусства. «В постмодернистском художественном творчестве происходит 
сознательная переориентация с творчества на компиляцию и цитирование. Для 
постмодернизма творчество не равно творению. Если в до-постмодернистских 
культурах работает система «художник — произведение искусства», то в пос-
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О ПРОЯВЛЕНИЯХ ПОСТМОДЕРНИЗМА
В УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
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тмодернизме акцент переносится на отношение «произведение искусства — 
зритель», что свидетельствует о принципиальном изменении самосознания 
художника. Он перестает быть «творцом», так как смысл произведения рожда-
ется непосредственно в акте его восприятия. Постмодернистское художест-
венное произведение должно быть обязательно увидено, выставлено напоказ, 
без зрителя оно существовать не может. Можно говорить о том, что в постмо-
дернизме осуществляется переход от «художественного произведения» к «ху-
дожественной конструкции» [1, с. 191]. Совмещение или модификация стилей 
стала основным стилем, новым направлением.

Основными чертами постмодернизма в музыке являются такие явления, 
как синтез стилей, отход от традиционных норм под влиянием компьютерной 
и электронной музыки. В эстетике постмодернизма усиливаются темы и моти-
вы, свя занные с игровым и гедонистическим началами в творче стве, свободным 
выбором, множественностью интерпрета ций, импровизационностью. Об этом 
свидетельствует «Музыка свободного измерения» П. Булеза, который в своем 
творчестве эволюционировал от додекафонно-сериального метода к алеатори-
ке импровизационности. Композиторы предлагают оригинальные концептуль-
ные идеи, концепции в каждом произведении. Так, у Л. Ноно в центре эстети-
ческих интересов находятся процессуальное развертывание и драматургия 
музыкального произведения, дробление музыкального высказывания, микро-
интервалика. Он уделяет большое внимание проблемам коммуникации с ауди-
торией, популярности серьезной музыки. Композитор подчеркивает гумани-
тарную роль музыки, способной посредством эстетического наслаждения 
трансформировать внутренний мир человека. В творчестве Штокхаузена боль-
шое внимание уделено вербальной партитуре, а также тишине. Композитор 
сни мает оппозицию «звук–пауза». Большой интерес представлял опыт сочета-
ния традиционных и компьютерных методов создания музыкальных компози-
ций. Так, Дж. Льюис музицировал с компьютером как партнером по ансамблю. 
Одной из существенных проблем постмодернизма была проблема преодоления 
отчуждения между композитором и публикой. В этом плане показательно твор-
чество американского постмодерниста С. Райха. Большое влияние на современ-
ное поколение музыкантов оказали его идеи антидогматического сочетания 
сериальности и атональности с гармоничностью и ритмичностью африканской, 
яванской и южноамериканской музыки, широким использованием техни ческих 
средств. Он стремился к ясности структуры и к красоте звука, полиритмичнос-
ти, мелодизму, эмоциональности сочинений, что создало калейдоскопический 
эффект синтеза традиционных и новейших музыкальных идей.

В украинской музыке мы наблюдаем такие проявления постмодернизма, 
как обращение к стилям прошлых эпох, свободное использование различных 
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техник, приемов, средств музыкальной выразительности. Идея, концепция про-
изведения становится первичной и определяющей технику письма, средства 
музыкальной выразительности, форму, способы развития материала и др.

Многие произведения объединяет тема тишины, молчания — например, 
вокальный цикл «Тихие песни» В. Сильвестрова для баритона и фортепиано 
на слова поэтов-классиков, «Прерванная музыка» В. Губы для флейты и фор-
тепиано, «Тихими голосами» для кларнета, скрипки, 2-х альтов, контрабаса 
и баяна А. Щетинского, «Искусство немых звуков», кое-что на подобии квар-
тета для 4-х кларнетов В. Рунчака, «Тихая музыка памяти Альфреда Шнитке» 
для виолы, гамба и виолончели В. Ларчикова. Культивируется эстетика пауз, 
расширяется палитра «пиано», особенно ярко это проявляется в творчестве 
В. Сильвестрова. В эстетике композитора тишина — продолжение звука.

Получило распространение идея игры: «Флеш-рояль» — «Игра в карты 
№1» для скрипки, виолончели и фортепиано; «Вечерний пасьянс» — «Игра 
в карты №2» для фортепиано; «Ночной преферанс» — «Игра в карты №3» для 
флейты (или кларнета), органа (или фортепиано), виолончели и перкуссии 
К. Цепколенко; «Игры» для 16 исполнителей В. Загорцева; «Homo Ludens V» 
— «Интервью с заикой или семь минут в трубу» для трубы соло, «Homo Ludens 
I» для флейты, «Homo Ludens II» для фортепиано «Homo Ludens III» non-stop 
music для виолочели, «Homo Ludens» симфония для флейты и фортепиано, 
«Homo Ludens IV» для сопрано «Игра звуков», матч из музыки в 5-ти раундах 
между кларнетистом и струнным квартетом В. Рунчака; «Игра ветра» для 
флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны С. Луньева; «Play the Game» для 
фортепиано С. Пилютикова; «Игра над бездной», концерт для кларнета соло 
Е. Станковича; «Конец игры или Провокации» для кларнета, фортепиано, 
скрипки и виолончели Л. Юриной и др.

Следует отметить обращение композиторов к другим видам искусства: 
«Движущийся пейзаж» для виолончели соло С. Пилютикова; «Пейзаж соло» 
для фортепиано, «Театральная соната» для кларнета и фортепиано 
К. Цепколенко. Проявление театральности мы видим также и в способах музы-
кального развития. Так, например, в «Паралелях» К. Цепколенко «На протя-
жении всего сочинения композитор придерживается единства в проявлении 
внутренней и внешней театральности. Выделение отдельных инструментов, 
группы солистов, сольные импровизации, сопровождающиеся выходами ор-
кестрантов, осмысливаются как реплики актеров, участвующих в действии. 
Непрерывное движение, перемещение оркестрантов-актеров не выглядит эпа-
тажем или добавочным компонентом исполнения» [3].

Исполнители современной музыке демонстрируют, помимо музыкальных, 
также и актерские способности. Например, произведения В. Рунчака требуют 
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квазитеатрального исполнения произведений. «Визуализация современной 
академической музыки — явление абсолютно оправданное. Однако она не вы-
зывает внутреннего противления слушателя в том случае, когда визуальный 
ряд естествен для данной музыкальной концепции. Именно такими, на мой 
взгляд, являются два произведения В. Рунчака, прозвучавшие в авторском кон-
церте, — Квадромузыка №3 «Дуэли» (для деревянных духовых и иных музы-
кантов оркестра) и Квадромузыка №1 для десяти исполнителей «Via Dolorosa»» 
[4]. Показательны в этом отношении и «дуэли-дуэты» К. Цепколенко, где акту-
ально стремление к чисто игровому началу, к свободному соревнованию инс-
трументов в концертной игре.

В творчестве С. Зажитько присутствуют элементы театра абсурда, фило-
софия. Композитор считает, что форма существования музыки в традицион-
ном концертном зале устаревает. Его произведения концептуально основаны 
на расширении пределов музыкального звука.

Наблюдается тенденция к камерности жанров. Камерные симфонии 
Е. Станковича и симфонии-медитации В. Сильвестрова стали образцами для даль-
нейших поисков в этом направлении. Получают распространение и «фестиваль-
ные» жанры, обусловленные условиями их исполнения. «Монологи», «соло-со-
лиссимо», «соло-моменто» — жанры, в которых исполнитель может проявлять 
свою индивидуальность, в некоторых случаях являясь соавтором произведения.

В академической музыке получил распространение баян. В апреле 1995 
года, на фестивале «Два дня и две ночи новой музыки» в Одессе, по мнению 
баяниста, основателя дуэта «Каданс» И. Ергиева, была первая попытка интег-
рации нового баянного исполнительского искусства. Одной из первых в своих 
опусах применила этот инструмент К. Цепколенко («Выходящий из круга» для 
баяна). В последние несколько десятилетий для этого инструмента множество 
произведений написали такие композиторы, как К. Цепколенко, В. Рунчак, 
Е. Станкович, Л. Самодаева, Ю. Гомельская, В. Ларчиков, О. Щетинский, 
В. Полевая, С. Лунев и др.

Концепции произведений переданы в их названиях, несущих философский 
смысл. Благодаря индивидуализированному плану содержания, индивидуально 
трактуется и художественная форма. Принцип типизации уступает место при-
нципу индивидуализации. Очевидна тенденция к свободному развертыванию 
материала, которое определяется более или менее конкретизированной про-
граммной фабулой. Непосредственная формообразующая роль драматургии 
стала ведущей, обусловливая в каждом случае неповторимое композиционное 
решение.

Произведение всякий раз обретает свой индивидуальный облик, получая 
стимул развития от данного конкретного замысла. Этому способствовал и про-
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цесс расширения музыкальной лексики (сонорно-тембровые комплексы, се-
рийность, электронно-техническая музыка и т. д.), требующий соответствую-
щего обновления принципов архитектонического становления. Происходит 
осмысление, перекомбинирование уже известных элементов, попытка объеди-
нения всех эпох и стилей, поиск метамузыки.

Украинскую постмодернистскую музыку от европейской отличает мело-
дическое начало, индивидуализм не только в вокальных, а также и в инстру-
ментальных произведениях, яркая национальная самобытность.
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Коли зрозумієш, що таке пояснення,

поясни, що таке розуміння.

Філіп НЕРЛЬ

Почнемо із декількох суто попередніх зауважень щодо більш загальної теми. 
Отже: є мистецтво, і є сфера мистецтва, тобто певна соціокультурна цілісність, 
що є відносно автономним соціальним організмом, котрий вирішує, поміж іншим, 
також і проблеми власного соціального функціонування, а на сьогодні — й про-
сто виживання. (Зроблене тут елементарне розрізнення чомусь так поки що і за-
лишається для знання про мистецтво чи не «загадковим». Але воно є важливим. 
Уже хоча б тому, що більша частина із того «мистецького матеріалу», котрий 
зрозумілим чином входить до сфери мистецтва і вважається мистецтвом, проте 
насправді не є мистецтвом — а лише «залишковою похідною» від останнього.)

Щодо сфери образотворчого мистецтва, то вона на сучасному етапі бук-
вально «роздавлена» потужним комплексом видовищних субкультур, спроек-
тованих на Екран, котрий позбавив Картину її соціокультурного простору 
і фактично відкинув у соціальне небуття [1].

Тому сфері образотворчого мистецтва для власного виживання необхід-
но формувати новий соціокультурний (точніше — соціомистецький) простір 
свого побутування, актуалізуючи для цієї мети дещо інші, порівняно з попере-
дніми історичними етапами, «параметри» своєї внутрішньої сутності.

Це — (могло б бути) цілком можливо й реально, але на заваді стає чинник 
досить, здавалося б, несподіваний (?): сфера (образотворчого) мистецтва по-
значена ледь не катастрофічною внутрішньою нерівновагою, і зараз ми пояс-
нимо, що мається на увазі.

Як відомо, до сфери мистецтва входять дві основні конфесії: (1) творці 
мистецтва (художники, мистці) і (2) його знавці (мистецтво-знавці).

Юрій ЩЕРБАК

ДО ПРОБЛЕМИ СПРИЙМАННЯ Й РОЗУМІННЯ
СУЧАСНОГО АБСТРАКТНОГО МИСТЕЦТВА

На прикладі абстрактних композицій О. Маліса
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І от: на сьогодні маємо на наших теренах — поміж більшості, як завжди, 
зрозуміло, «інших» — також і цілком реальних творців мистецтва сучасності, 
а от щодо знання про мистецтво… На жаль.

Щоправда, пояснення такої ситуації досить просте. Реальний мистець, 
творець мистецтва — це, як відомо, внутрішнє покликання, і він таки стане тим, 
ким має бути, незалежно від обставин. Натомість сучасний номінальний зна-
вець (?) мистецтва — це здебільшого «випускник відповідного навчального за-
кладу»; і не більше; він часто-густо просто не розуміє мистецтва навіть наймен-
шою мірою (особливо — сучасного), і тому його висловлювання з питань 
мистецтва дуже нагадують ситуацію, коли «старшокласник пише твір на зада-
ну тему»; достатньо переглянути сучасні фахові видання з мистецтва, щоб 
упевнитися: щойно сказане таки відповідає (на превеликий, зрозуміло, жаль) 
дійсності. Як результат, сучасне мистецтво фактично позбавлене адекватної 
інформаційної підтримки, що у сучасному [пост-?]інформаційному соціумі 
неминуче означає соціальне небуття.

…Необхідно «почати з самого початку» і ставити проблему сприймання 
й розуміння сучасного образотворчого мистецтва.

Твір образотворчого мистецтва сприймається шляхом концентрованого 
споглядання, оскільки лише останнє веде до розуміння.

Реальний твір сучасного мистецтва — особливо, сучасного — це, сказати 
б, «коридор» у трансвізуальність, тобто ті «за-матеріальні» рівні Буття, звід-
ки ми, зокрема, прийшли через народження, і куди згодом підемо крізь «про-
пускний пункт» Точки Смерті.

І вже хоча б, враховуючи цю останню обставину, є сенс вивчати території 
нашого майбутнього трансмортального перебування ще за «цього життя».

Видовищні субкультури, «наступаючи» через Екран, «замикають» нас 
у поверхні візуального (матеріального).

Образотворче мистецтво через Картину (ширше — Твір) надає нам «оптич-
ний прилад» для вивчення трансвізуального («за-матеріального»), де всі ми (чи, 
можливо, хтось і — ні?) незабаром себе знайдемо, розпрощавшись з поверхнею 
(такою милою нашому «обманутому серцю»), — хочемо ми того чи ні.

На попередніх історичних етапах Картина одночасно відігравала роль та-
кож і Екрана, тобто візуальне й трансвізуальне були злиті досить щільно.

Коли набрав силу Екран, він відібрав візуальне у Картини, натомість вона 
сконцентрувалась на заглибленні у трансвізуальне.

…Одним із результатів цього заглиблення стало виникнення абстрактного 
мистецтва, що є відображенням трансвізуального у, так би мовити, «чистому ви-
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гляді», а ще точніше — відображенням «силових ліній» трансвізуального, і лише 
в цьому, до речі, й полягає критерій дійсної глибини абстрактного мистецтва 
(власне, фігуративного — тією ж мірою, але абстракція значно «загострює» цю 
проблему): чи вдається його творцю віднайти й відобразити «силові лінії» транс-
візуального, чи — ні. Якщо вдається — споглядач відчуває «прилив сил», якщо 
не вдається — відчуває щось на кшталт «отруєності». (Щоправда, інколи зустрі-
чається тип художника, що оперує «викривленими силовими лініями», і тоді 
«прилив сил» — хоча теж дещо «викривлений» — чатує на проникливого спосте-
рігача десь аж на «дні отруєності», але це — досить рідкісний випадок (всіляке 
«епатування» не має, як правило, з котрим нічого спільного), що потребує окре-
мого розгляду.) Річ в тім, що подібно до «точки сходження» лінійної перспективи, 
існує також і «точка сходження» й по сьогодні ще «не відкритої» артологічним 
[2] знанням «силової перспективи», щоправда, цю останню «точку сходження» 
візуально виявити неможливо, оскільки вона є «дислокованою» не у творі, а у 
його творці (мистецький твір є «дзеркалом» (певних граней) «духу» свого творця) 
[3], тому її вдається лише «відчути» у певному сенсі «на дотик».

…Після передмови, що, всупереч нашим вихідним намірам, виявилася таки 
досить розлогою, перейдемо до зазначеного у підзаголовку прикладу і продо-
вжимо розгляд нашої теми вже цілком конкретизовано.

Наведемо серію графічних абстрактних композицій — див. мал. 1–6 (усі 
— 2007 р.; папір, олівець; 14,5  14,5) — сучасного київського живописця, гра-
фіка й художника-аніматора Олександра Маліса, котрі (композиції), на наш 
погляд, містять в собі саме той і такий «розрахований» мінімум необхідного, 
що надає («для початку») вельми зручну мистецьку «опору» для входження 
і заглиблення у внутрішню сутність сучасного абстрактного мистецтва.

Назва серії — «Атракціон споглядання».
Кожну з композицій серії «вписано» у «стандартний квадрат» [4], котрий 

(тут) є «символом-еквівалентом» станкової картини (останню позицію можли-
во уточнити ще й таким чином: кожна з композицій представляє (символізує) 
«скелет» станкової картини, котрий — невидимий, оскільки вкритий картин-
ною «плоттю», але його можна розгледіти — запозичимо термін на теренах 
зовсім іншої культури — «Оком Шіви»).

Квадрат — «подвійний», і ця «подвійність» (власне — два квадрати, один 
вписано в інший) є «символом-еквівалентом» рами [5], котра відділяє Світ-
Картину від «нашого» світу, щонайближче щодо Світу-Картини представлено-
го стіною [7].

Якщо стіна — «обмежувальна грань» тривимірного простору кімнати чи 
зали, то «картина-на-стіні» — вхід («прорив») до «четвертого виміру» [8]. 
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Загалом будь-який малюнок чи фото (навіть якщо — «зовсім не мистецтво») 
— грань, «напів-вимір», розташований якраз «поміж» «нашим» тривимірним 
світом і світом «четвертого виміру», котрий — якщо дивитись із «нашого» світу 
— так чи інакше виглядає як імагінація, уява або ж сон. Але якщо ми концен-
труємо увагу на витворі справжнього мистецтва — можемо відчути й зрозумі-
ти, як імагінація стає Реальністю. (Ми так чи інакше свого часу відчуємо й зро-
зуміємо це, вмираючи, але розказати про це напевне вже буде нікому: 
«аудиторія» залишиться у «нашому» (тоді вже не «нашому») світі, котрий тоді 
сам перетвориться на щось подібне до «четвертого виміру», адже дивитися 
на нього ми будемо вже з «того боку».)

Поки ми — «живі», «наш» світ видається нам незрівнянно реальнішим, аніж 
світ уяви; коли — вмираємо, єдино реальним стає світ «четвертого виміру».

«Перенесення свідомості» (тибетське — «тронг-джуг») у «четвертий 
вимір» ще за життя — це і є надскладне надзавдання справжнього (а не фаль-
шивого, котре, окрім зиску, «завдань не має») сучасного мистецтва, до здій-
снення якого воно ще тільки приступає.

…Завершимо наведене кількома абзацами вище спостереження щодо «по-
двійного квадрата» — як уже було сказано, «символу-еквівалента» рами, що 
відділяє (одночасно й поєднуючи) Світ-Картину від стіни «нашого» світу. 
Звернімо увагу: «грані» (сторони) внутрішнього квадрата — товщі («масивні-
ші»), аніж зовнішнього. Якби було навпаки (подумки уявімо це), втратилася 
б символічна точність (виразність): рама картини належить більшою мірою 
до «нашого» світу, аніж до Світу-Картини, тому від останнього відділена саме 
товщою лінією, тоді як від стіни «нашого» світу — тоншою. («Тонше — товще», 
«вужче — ширше», це вже (тут) різновиди пульсацій «силових ліній» трансві-
зуального, що немовби «перекидаються» зі Світу-Картини на раму — «ней-
тральну смугу» між двома різновимірними світами.)

Переходячи насамкінець до основної частини нашого викладу, зокрема 
до «Атракціону споглядання», звернімо увагу читача на «техніку» споглядан-
ня, а точніше — «природний механізм» останнього, оскільки термін «техніка» 
ми використовуємо, звичайно, суто умовно, з метою зробити певний «наголос» 
на важливому, на наш погляд, аспекті, котрий чомусь і по сьогодні знанням про 
мистецтво фактично ігнорується.

Мова йде про ефект «подвійної експозиції» або «подвійної панорами», 
котрий неминуче супроводжує процес споглядання мистецького твору (якщо 
споглядання, звичайно, достатньою мірою «сконцентроване»): фіксуючи «зо-
внішнім зором» мистецьке зображення (твір), споглядач одночасно занурює 
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«внутрішній погляд» у «внутрішній образ», котрий, так би мовити, випроміню-
ючись «зовнішнім образом» (твором), немовби «огортає» цей останній, «зави-
саючи» у просторі «внутрішнього погляду» реципієнта, котрий таким чином, 
сказати б, «видобуває» внутрішній образ із зовнішнього, користаючись для 
цього одночасно і «зовнішнім», і «внутрішнім» зором. (Усе це — дуже просто 
і щоразу виникає цілком спонтанно, але словесному формулюванню підлягає, 
як бачимо, лише «зі скрипом».)

Тримаючи у пам’яті щойно викладене у двох останніх абзацах, ввійдемо 
тепер безпосередньо до «Атракціону споглядання» (маючи на увазі, що наші 
коментарі — словесні парафрази графічних зображень, так само й тією ж мі-
рою — «мінімальні»):

Мал. 1. Ефемерна завіса «завішує» чистий простір.
Мал. 2. Завіса розсувається. Косий горизонт розділяє Світ навпіл, хоча 

половини нерівні: третина — чистого неба; дві третини — «заштрихованої» 
землі.

Мал. 3. Низ і Верх; Земля й Небо. «Щільна» й «суцільна», «важка» й дещо 
«ввігнута» Земля — і «нерівна» лінія Небозводу, за (над) якою — Занебесся 
[9].

Мал. 4. «Спелеологія», шлях Вниз, проникнення в Нижній Світ: щілини, 
шпарини, шкарубини, розколини, розпадини, нори, підземні ходи… У Верхній 
Світ торованих шляхів не знайдемо — чистий простір.

Мал. 5. «Вогненно-вітряна» хвиля-діагональ. З’єднує — по діагоналі — 
Землю з Небом, не досягаючи при тому «правого верхнього кута»: невеликий 
(«що залишився») «вертикальний проміжок» може бути використаний, як ду-
же проста, але при тім вельми виразна «підказка» щодо розуміння певних ас-
пектів «силових ліній» трансвізуального: подумки уявімо, що хвиля-діагональ 
«накриває» правий верхній кут квадрата, — одразу втрачаємо силу динаміки 
руху вправо-вдалечінь.

Мал. 6. Рій. Цей малюнок краще споглядати дещо здалеку (у цілком бук-
вальному сенсі — просто дещо далі від очей (простий вибір дистанції — вже 
результат певного розуміння)… Рій жалючих перетинчастокрилих — підряд 
Aculeata (оси, бджоли [10]) — влучно «вимальовує» цей малюнок, хоча — звер-
німо увагу — штрихи діагональні, але кути (нахили, натиски) штрихів у «сумар-
ній взаємодії» «вимальовують» саме «рух рою»: кожна «істота» («штрих») 
рухається ритмічно доцентрово навколо «власного центру» і — водночас — на-
вколо «центру рою»… Спробуємо зробити от що: (імагінативно) «знімемо» рій, 
але «зафіксуємо» «пульсацію», а тепер спроектуємо її на Екран Торкань [11], 
що розділяє нас (водночас поєднуючи) з котроюсь — виберемо навмання — 
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«невипадковою (саме для нас) особою», — що відчуємо? Чи не характерний 
тиск у сонячному сплетінні («вамп-арт»)?… (Поступово й повільно (а куди 
нам, справді, поспішати? «Мы успеем, — як співав свого часу В. Висоцький, — 
в гости к Богу не бывает опозданий») таким чином «підкрадаємося» до обі-
цяної у попередній розвідці гри на Екрані Торкань [12]… Буває-трапляється, 
й двадцять років (та ще й «кривими-темними» стежками) доводиться «підкра-
датися» до хоч якоюсь мірою прийнятної «акупунктурної точки» у інформа-
ційних (нехай суто локальних) полях-мережах, у котру — от саме зараз — 
«вдавлюєм» наше висловлювання; так що нагода ще напевно буде, просто 
йдемо за «не нами заданим» ритмом розгортання подій; як свідчить досвід, це 
— найефективніший (та й єдино можливий у «заданих» умовах) шлях.)

…Перше ніж перейти від графіки до живопису, коротко — але саме з огля-
ду на такий перехід — ще раз переглянемо графічну серію: Мал.1. Простір — 
«під завісою»; Мал. 2. «Відкриваємо» горизонт; Мал. 3. «Поляризуємо»: Низ 
— Верх (Земля — Небо); Мал. 4. Рух вниз («під» Землю) — «набираємо Силу»; 
Мал. 5. «Викидаємо імпульс» по діагоналі знизу вгору; Мал. 6. «Концентруємо» 
Рій в Центрі («між Небом і Землею»). (Уважно переглянувши декілька (скажі-
мо, двадцять-тридцять) разів наведену тут серію малюнків Маліса «Атракціон 
споглядання» у «світлі» наших коротких (найкоротших з можливих) комента-
рів, «прискіпливий» читач без особливого, сподіваємося, перенапруження 
зрозуміє притаманну серії «логіку розкриття».)

…Тепер, перейшовши від графіки до живопису, спробуємо насамкінець 
дещо «жорсткіше» (щоправда, специфіку «фахового адресата», безумовно, все 
одно буде необхідно так чи інакше враховувати) пояснити, що таке розуміння 
образотворчого мистецтва, зокрема абстрактного (навіть у даному випадку 
можливо було б говорити про «напів-абстрактне», але нас цього разу цікавить 
не стільки «розрізнення жанрів», скільки розуміння як таке).

Диптих «Око Свідомості» (1998) (Див. кольорову уклейку, стор. XV). 
Отже, будьмо уважні: живописна компонента підібрана нами — за узгодже-
ності з її автором — таким чином, щоб становити певний, сказати б, «гносео-
логічний контраст» — з огляду на «техніку» розуміння — щодо щойно розгля-
нутої нами графічної серії: а, взяте (свідомістю) разом, те й інше може дати, 
як видається, досить «випукле» — хоча й, звичайно, суто попереднє — уявлен-
ня про один із цілого (й цілісного) ряду аспектів мистецької проблематики, 
свого часу досить детально й «щільно» розроблених у певних «внутрішніх ко-
лах» «десоціалізованої культури» пізньорадянської епохи, котрі у сфері куль-
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тури «офіційної» й по сьогодні усе ще не мають навіть найелементарнішого 
контексту для найпростішої професійної розмови.

Верхня частина диптиха. Озеро (Око Свідомості — 1) (Оргаліт, олія. 
33  79). Почнемо з простого зауваження: будь-який колір може символізувати 
будь-що (все залежить від контексту). У даному випадку світоглядний кон-
текст творця «наповнює» колористичний символізм певною однозначністю: 
якщо розглядаємо творчість автора, світоглядно «зав’язаного» здебільшого 
на Природу (а не, скажімо, на «Надприродне»; хоча уважний споглядач поба-
чить і друге «крізь» перше), то: зелений (рослинність, флора) — символ Росту 
(і його Безкінечності). Синій, голубий (небо, море) — символ Безодні (Вічності). 
Білий «не-колір» (трохи ледь-жовтуватий (щоб певним чином «бути кольо-
ром»)) символічно відділяє Безодню від Росту (тому що Безкінечність перехо-
дить — якщо переходить — у Вічність через «нейтральну смугу» певним чином 
«стрибком»)… Чому Око Свідомості — дещо неправильної форми? Це як «не-
правильної» форми — але така невипадково «подобається» — берег моря, 
озера, ріки — символ «неправильної» Історії й «неправильного» Досвіду (що 
«течуть» берегами «зловісної» ріки життя), єдино можливих у «неправильні» 
епохи.

…Тепер погляньмо на щойно сказане у суто «технологічному» аспекті 
споглядання-розуміння. Отже, погляд споглядача — будьмо тут, «за можливіс-
тю», уважні — «розподілений» за двома, так би мовити, концентричними кола-
ми (уваги): (1) Синє озеро Безодні (Вічності) «огорнуте» (2) Зеленим Ростом 
(Безкінечності). Звернімо, до речі, увагу на: (3) «розмиви» й «перепади» як 
Синього, так і Зеленого; (4) «неправильність» форми «озера» (зокрема, «заго-
стрений» кінець — вліво; що б, до речі, змінилось, якби (подумки уявімо) — бу-
ло навпаки?); (5) уступчастий рельєф біло-жовтуватих «проміжків-берегів»… 
Тепер у спогляданні відчуємо, як Зелене «здавлює» ззовні-всередину Синє, як 
Синє «зупиняє» зсередини-назовні тиск Зеленого, як пульсують, «розділяючи 
— поєднуючи», біло-жовтуваті «береги»; і як наш погляд, пульсуючи, «розтя-
гується — звужується» «відцентрово — доцентрово» між «Моно-» й «Бі-».

Нижня частина диптиха. Лабіринт (Око Свідомості — 2) (Картон, темпе-
ра. 33  79). Якщо в ОС-1 «Моно-» й «Бі-» (Вічність і Безкінечність) символічно 
представлені «концентрично», то «Лабіринт» «розводить» одне з іншим вже по 
Горизонталі (як праве й ліве (людське?) Око). Звернімо увагу от на що: права 
частина Лабіринту має «фіксований» Центр і веде вдалечінь, тоді як ліва части-
на Лабіринту «роздвоєна в собі» (по Центру) і є специфічним (там є ще певні 
«внутрішні деталі») вихором, що надає, поміж іншим, «швидкості» (натиску) 
руху вдалечінь через «праве око».



• 238 •

Ю р і й  Щ е р б а к

…Якщо ми будемо уважні до самого «процесу» («потоку») споглядання 
— з легкістю помітимо: концентруючись на ОС-1, матимемо відчуття «синхрон-
ного» — чи то «симультанного» — (щодо «обох очей») «відцентрового» (1) 
«розтягування» Погляду «по Горизонталі» з наступним (2) доцентровим «стя-
гуванням» щодо «Ока Шіви» (навіть десь на «тонко-соматичному» рівні від-
чуємо відповідно локалізований легкий «тиск»).

…Тоді як концентруючись на ОС-2, матимемо чітко виявлений «діахрон-
ний» пульсуючий рух Погляду вправо-вліво.

Звернімо увагу ще й на деякі невипадкові особливості «конструкції 
Лабіринту»: права частина має загалом «концентричну» (хоча й дещо «лама-
ну») структуру; тоді як ліва — «двоїсту», при тому — і за горизонтальним, і за 
вертикальним напрямками (орієнтаціями), хоча за кожним із напрямків «дво-
їстість» «конструюється» — на що теж не зайве звернути увагу — по-різному.

Тепер зіставимо й порівняємо синтетичне відчуття споглядання (1) 
«Озера» й (2) «Лабіринту» — «Моно-» й «Бі-» (те й інше багатьма аспектами 
«віддзеркалюються» й «сплітаються» одне в одному, проте одночасно й поста-
ють — у спогляданні — як певна символічна полярність): «Озеро» має спогля-
дальний акцент «розширення», «охоплення» (з присмаком «розчинення») і — 
«зворотного повернення» в укріплені такою «експансією», тепер уже більш 
чітко, рішуче й жорстко окреслені «кордони» власної індивідуальності; 
«Лабіринт» — це «споглядальна вилазка» у «пригодницьку любов» до Далечіні, 
Таємниці, Знахідки, Втрати, Ризику, Подорожі-без-Повернення, звивистих 
«темних» шляхів.

…Ще раз. «Передати» («комусь») у цій сфері розуміння — неможливо: 
цьому «не навчають» в жодному «навчальному закладі», це завжди результат 
«само-ініціації», для котрої напевне необхідний якийсь попередній «перед-
досвід пра-пам’яті» (що, поміж іншим, «ініціює» «не надто серйозне» ставлен-
ня до «твердої» реальності, а натомість — невгамовну жагу до «Замежжя-
Потойбіччя»). Але цілком можливою є певна «підказка», про що у нас тут і йде 
мова.

…Отже. Концентруємо увагу на ОС-1. Для сприяння точнішому «всоту-
ванню» суті споглядання-розуміння виокремимо певні умовні «елементи» 
«конструкції споглядання», а саме: (1) Погляд; (2) «фокальна точка»; (3) Увага. 
(Це — «три тавтології», але таке умовне «розщеплення», можливо, сприятиме 
«схопленню» суті.)

…Погляд «занурює» «фокальну точку» у центр Синього. Увага, «відчалю-
ючи» від «якоря» «фокальної точки», вібрує, ковзаючи лініями «прорізок-
переливів» світло-синього; «захоплює-промацує» біло-жовтуваті береги; «сте-
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леться» рельєфом Зеленого; складно-неправильно-звивистими стежками 
«пробирається-повертається» доцентрово до «якоря» «фокальної точки»… 
Відцентрово-доцентровий пульсуючий хисткий радіальний рух Уваги у про-
сторі Погляду «вимиває» зі свідомості пружний потік асоціацій… Вибираємо 
навмання певний «асоціативний сегмент», наприклад, Озеро — Море… Якщо 
Море — водна далечінь «без» Другого Берега Землі (той — недоступний 
Погляду), котра на обрії («край Погляду») виходить на «горизонтальний кор-
дон» із повітряною далечінню Неба, залишаючи нас «без» Землі (звідси — не-
повторний емоційний «букет» («розчинення», «смуток», «звільнення», «про-
щання», «політ» і багато інших вже «невимовних» компонентів), що «накриває» 
нас на березі Моря), то Озеро — це водне Око Землі, що споглядає повітряне 
Небо, це вкраплення водного (вільного, гнучкого, плинного, рідкого) у земно-
му (твердому, фіксованому, ригідному)… Погляд охоплює Озеро з усіх боків, 
вступаючи у володіння вкрапленням «вільних можливостей» Води у моноліті 
«фіксованих необхідностей» Землі… Звідси відчуття певної «дозованої легко-
сті» (що її ми владні «використовувати» на свій розсуд), котре «вдихаємо» 
на березі Озера…

Таким чином ми «розгорнули» невеликий «сегмент» асоціативного пото-
ку, котрий «переживається» у процесі споглядання твору образотворчого 
мистецтва більшим чином у «не розгорненому» вигляді — а це вже неможливо 
пояснити, як саме. Це — певне «відчуття», котрим ми можемо або «керувати», 
направляючи потік споглядання, «схиляючи» його до тих чи інших територій 
«внутрішніх просторів», або просто «йти за потоком» («напіврозкриваючи», 
за бажанням, ті чи інші його «сегменти»).

ОС-2 розглянемо вже іншим (способів розгляду — безліч), більш лапідар-
ним методом (має сенс така побудова нашого висловлювання, аби читач — як-
що раптом «трапиться нормальний» — мав змогу «ковтнути» текст за «один 
захід», тому — вже скорочуємо)… Права частина ОС-2: «камінь», «хаща», «не-
бо», «кривизна»; ліва частина ОС-2: «полум’я», «зав’язь», «одне-крізь-інше», 
«урвище»… Зіставляючи — і логічно, і «хаотично» — виокремлені вісім (два 
«кватернери») елементів, матимемо змогу «ввійти в потік» (споглядання). 

«Попередні» уявлення про «потік споглядання», котрий, поміж іншим, 
мав би бути основою знання про мистецтво (це «знання» й по сьогодні задо-
вольняється здебільшого лише «вивіскою» на своїй «порожній суті»), можливо 
уточнити за допомогою такого образу: фільм споглядання. Тобто, на відміну 
від кінофільму, «кадр» — «закріплений», нерухомий, а фільм споглядання 
«переглядається», «відштовхуючись» від «стоп-кадру», в «Оці Шіви»… Тут є 
ціла низка «додаткових міркувань», наприклад: порівняємо фото («зупинена 
мить») і твір образотворчого мистецтва («проміжок часу», котрий прожив тво-
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рець, створюючи твір: цей «проміжок часу» «перетворено у простір твору»; 
цей «проміжок часу» «вічно» «йде по колу» — від «початку» творення до «за-
вершення»; цей «проміжок часу», по-перше, «вийнятий» із «просто часу», по-
друге, «інтерферує» з часом споглядання твору споглядачем, — спробуємо 
продумати це… (Наприклад, живописні пейзажі пізньорадянського періоду 
містять у собі «зупинений» певним чином «якісний час», котрий «зрозумілий» 
ще нам, але вже не буде зрозумілим для наступних поколінь…)

…Звернімо, до речі, увагу на специфічний «горизонтально видовжений» 
формат обох частин диптиха. Сформулюємо так: «розтягування» Погляду та-
ким чином вшир (тут) є мистецьким засобом надання йому (Погляду) енергії 
руху вглиб. Конкретизувати це спостереження — «не те, щоб важко», але за-
лишимо його «нон фініто» з огляду на доречність утримування контексту ви-
кладу все ж таки у певних «контекстних берегах», тим більше що сам «експе-
римент» подібного викладу — вже «по його ходу» (що, наближаючись 
до завершення, добігає кінця) — надає можливість більш точно («відміряно») 
відчути, чи є ще взагалі сенс (а якщо є, то яка саме «техніка» тут доречна) — за 
наявної соціо-мистецької ситуації — продовжувати «сипати бісер»…

…Відчуваємо — треба ставити крапку. Вихідний задум передбачав суттєво 
більш широке розгортання заявленої теми, але «фаховий читач» з його «не-
тренованим мозком» напевне не витримає вже й попередньо сказаного. 
Обмежимося — відчуваємо, на сьогодні це «правильна доза» — шістьма 
Малісовими олівцевими малюнками і живописним диптихом [13], оскільки 
«фаховому читачу» можливо щось «вприскувати» лише точно відміряними 
«гомеопатичними дозами», інакше, окрім шкоди, користі не буде. (Свого часу 
В. Шмаков (якщо не помиляємося, в «Основах пневматології») виразно проі-
люстрував типологію подібних ситуацій за допомогою промовистого прикла-
ду, запозиченого зі сфери зоології (точніше — етології, науки про поведінку 
тварин): коли собака чує («слухає») класичну музику — не витримує такої «на-
руги» й починає скиглити і вити.)

…Дозволимо собі хіба що декілька завершальних зауважень. Є знавець, і є 
«фахівець». Висловлювання знавця лише з точки зору «знизу» начебто ледь чи 
не «зливається» зі «словотворчістю» «фахівця». Насправді ж між тим та іншим 
— просто прірва, і ніякий «міст», на жаль, неможливий (хоча, звичайно, мож-
лива заздалегідь приречена на невдачу «презумпція спроби»). Але існує — це 
в усі часи так — певна «етика першопроходців», котрі ставлять (залишають) 
«зарубки на шляхах». Назвемо це «мистецтвом зарубки», де — окрім, зрозумі-
ло, змісту й форми — визначальним чинником (саме у найсучасніших умовах) є 
точний вибір «акупунктурної точки» у інформаційних полях-мережах і так 
само точний вибір слушного часу. Якщо все зроблено правильно — буде при-
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близно як у прим. [10], котру, пригадується, обіцяли ще раз, повторно зв’язати 
з основним текстом. Виконуємо: “<…> жало зазубрено на конце, и если пчела 
ужалит <…> жало останется в теле жертвы. <…> мышцы, вырванные вместе 
с жалом, будут продолжать автоматически сокращаться и впрыскивать все 
новые порции яда.» От і все. «Когда-нибудь поймешь / Не здесь и не сейчас…» 
(Михаил Снег (1955–1992), 1987). От тепер — уже крапка [14].

1. Див. про це нашу розвідку: Щербак Ю. Художня культура і видовищні субкультури 

// Художня культура. Актуальні проблеми. — К., 2005. — Вип. 2. — С. 272–283.

2. Хоча термін «мистецтвознавство» — усталений і вже тому правомірний, його си-

лову конотацію помітно послаблює лінгвістичне сусідство з «краєзнавством», «приро-

дознавством», «товарознавством», не кажучи вже про «українознавство». (В усіх цих 

термінологічних утвореннях таки вчувається щось вщент поверхове.) Можливо, опріч 

«мистецтвознавства», було б доцільно принаймні спробувати ввести в обіг («приживлен-

ня» нової термінології залежить від сукупності найрізноманітніших чинників, котрі на-

вряд чи вдалося б «прорахувати») синонімічні альтернативні терміни. Адже назва тієї чи 

іншої сфери знання — це у певному сенсі її «Ім’я», з усіма доленосними наслідками, що 

— цілком імовірно — можуть звідси випливати.

…Принагідно розглянемо такий ряд: (укр.) образотворче мистецтво; (рос.) изобра-

зительное искусство; (англ.) fine art, — який прикметник звучить сильніше? (Який — 

слабше, який — ще слабше?) Який іменник звучить сильніше? (Який — слабше, який — ще 

слабше?) Ще одне: що звучить сильніше: -знавство чи -логія?

3. Саме це, до речі, й мав на увазі Огюст Ренуар (1841–1919) у своєму знаменитому 

вислові: «Важливо не що і як, а хто».

4. Квадрат — фігура, що символізує максимум стабільності, сталості й «реалізова-

ності» (див. про це: Генон Р. Царство количества и знамения времени / Пер. с фр. — М., 

1994. — С. 140–147). Щодо квадрата в образотворчому мистецтві — див. спостереження 

В. Кандинського (1886–1944), котрий розглядає квадрат як «найбільш об’єктивну фор-

му» основної площини (ОП) (термін В. Кандинського; див.: Кандинский В. Точка и линия 

на плоскости. — СПб, 2006. — С. 174–200).

5. Несамохіть — асоціація з: Ортега-и-Гассет Х. Размышление о рамке / Ортега-

и-Гассет Х. Восстание масс / Пер. с исп. — М., 2003. — С. 482–490. Цікавий взірець 

справжньої літератури про мистецтво. (На відміну від т. зв. «науки»: адже апріорі зро-

зуміло, що міра науковості знання про мистецтво аж ніяк не може бути значною. «Мис-

тецтвознавство» — це на сьогодні щось подібне до «арготизму», котрий поки що лише 

«приховує» можливість виникнення реальної оперативної філософії мистецтва, тобто 

інтелектуально-вольового знання про оперування долею мистецтва засобами стратегіч-

ної гри у інформаційних полях-мережах… Симптоматично, що Контрсвідомість [6] вже 

починає «інкримінувати» «ненауковість» (новітній замінник горезвісної «ідеологічної 



• 242 •

Ю р і й  Щ е р б а к

хибності» радянських часів) тим, сказати б, «культуроморфним» сферам, де ще можлива 

хоча б мінімальна присутність якоїсь живої думки.)

6. Контрсвідомістю ми називаємо сукупність надпотужних «надлюдських» сил 

і тенденцій, котру свого часу узагальнено називали «Диявол». (Певні аналоги (про «то-

тожності» у цій хисткій сфері говорити взагалі навряд чи доречно): контрініціація Рене 

Генона (1886–1951) (див.: Генон Р. Царство количества и знамения времени / Пер. с фр. — 

М., 1994. — С. 248–260; 269–275); демонічні ієрархії (наголос на передостанній літері) Д. 

Андрєєва (1906–1959) (див.: Андреев Д. Роза мира: Метафилософия истории. — М., 1991. 

— С. 85–90). Щодо теренів, котрі цікавлять нас найближчим чином, то саме «клопотами» 

Контрсвідомості шоу-субкультури «задавили» на сьогодні сферу мистецтва, всереди-

ні котрої — вже й так «задавленої» — тими ж самими «клопотами» псевдомистецтво 

успішно «додавлює» залишки справжнього мистецтва. Цікаво, що найостаннішим часом 

активізувалась ще одна, вже зовсім «карколомна» тенденція: тими самими «клопотами» 

тепер уже навіть у сфері шоу-субкультури «гірше» стрімко «роздавлює» «краще».

7. Стіна — щось «базове» щодо нашого (тут) життя — чи не так?

8. «Четвертий вимір» — (тут) «данина» одній з «маргінальних» ліній євроцентрист-

ського філософського мислення, оскільки «магістральна» лінія «згасла» (не реально 

ж, справді, продовжувати вважати філософією сучасну — чи «найостанніших часів» — 

«французьку кумедію»), так чомусь і «не додумавшись» до хоча б якогось відповідника 

лінгашаріри Веданти. А тим часом т. зв. «основне питання філософії» (віддамо данину 

і цій лінії мислення) — було б, як видається, доречно на сучасному етапі сформулюва-

ти як питання: (1) Смерті і (2) Трансмортального (якщо останнє хоч якоюсь мірою зро-

зуміле: це «закріплення» (реальне володіння ним) «тонкого («четвертого») виміру»); 

оскільки «До-мортальне» — до цього закономірним чином «привела Історія» — набуло 

«тотальної» якості питання суто кількісного: «скільки грошей?» — отже, із Сутнісного 

(Якісного) на сьогодні «випадає» вже цілковито. Це означає, сказати б, насичення «До-

мортального», тому й здається, що «все вмирає», «кінець світу» тощо; насправді ж це 

означає досить близький — справді — кінець лише «найнижчого» («До-мортального») 

«сегмента» Світу.

9. «Правильні» українські слова — «захмар’я»; «[по]за(над)хмарний» (див.: Укра-

їнський орфографічний словник / За ред. Л. Полюги. — К., 2002. — С. 284; Російсько-

український словник / За ред. В. Жайворонка. — К.,2003. — С. 289), але ми застосовує-

мо «русизм», оскільки — точніше у даному випадку передає суть. Взагалі кажучи, наша 

«білінгвістична ситуація» цікава, зокрема, «різноісторичністю» («різнодосвід[че]ністю») 

двох «співприсутніх» мов: колись «дуже-дуже потім» це питання, можливо, якимось чи-

ном «набуде актуальності», а поки що — не існує адекватного гуманітарного контексту 

для «зачеплення» подібних тем… Скажемо тільки, що цікавий, поміж іншим, «хід» — сві-

доме використання «свіжості» дещо певним чином «незавершеної», «синкретичної» мови 

(що, з іншого боку, є й цілком відчутною перевагою («гнучкість», можливість «лексичних 
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версій»), котру при цьому виразно загострює, збагачуючи змістовне наповнення, неодмін-

но присутнє тло більш «зрілого» (і тому — певний парадокс — більш «ригідного») другого 

складника «білінгвістичного тандему»… Й додамо ще, можливо, таке: «заходячи» украї-

номовним мисленням до усе ще мало знайомих йому територій висловлення думки, мимо-

волі певною мірою (з «історичних причин») частково, сказати б, «впадаємо в дитинство» 

(принаймні, «місцями»), оскільки «рухаємося з наявного центру», позбавленого «близько-

центрової підтримки». Наприклад, вже на суто формальному рівні (який втім найшвидше 

впадає в око) ми вимушені використовувати завелику кількість лапок, дужок, підкреслень, 

великих літер, «дидактичних» інтонацій і т. ін., що, скажімо, в російськомовному тексті 

виглядало б напевне дещо штучно. Але у нашому викладі ми відчуваємо це, як необхідне, 

оскільки «мовна ситуація» «незвична» до мислення такого штибу і «чинить опір», і тому 

для адекватної передачі «сенсового наповнення» ми вимушені дещо «притискати» слова 

й «тональності» за допомогою щойно названих засобів.

10. (Мовою оригіналу): «Яйцеклад жалящих перепончатокрылых превратился в жало, 

служащее им как орудие защиты и нападения. Придаточные железы яйцеклада превра-

щаются в ядовитые железы, кислую и щелочною (дюфурову). В яде разных видов пре-

обладают выделения разных желез. У рабочих медоносных пчел яйцеклад служит уже 

только для защиты: жало зазубрено на конце, и если пчела ужалит крупное животное или 

человека, жало останется в теле жертвы. Пчела при этом погибнет, а мышцы, вырванные 

вместе с жалом, будут продолжать автоматически сокращаться и впрыскивать все 

новые порции яда». (Длусский Г. Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) // Жизнь 

животных: В 6 т. — М., 1969. — Т. 3. — С. 442). …Щось нам «символічно нагадує» цей «ен-

томологічний екскурс», от тільки — що? (Див. нижче основний текст — можливо, щось 

і «зв’яжеться».)

11. Див. нашу попередню розвідку: Щербак Ю. Екран торкань: про нові терени мис-

тецької гри // Художня культура. Актуальні проблеми. — К., 2006. — Вип. 3. — С. 77–90.

12. Там само. — С. 88.

13. Хіба що – вже з наймінімальнішим коментарем, але, як на наш погляд, це могло 

б бути певною додатковою підказкою вже, можливо, для когось із «нового покоління» 

(що стосується «середнього нашого», то його, щодо елементарної здатності розумін-

ня мистецтва, як видається, вже «навчити нереально»), — ще два живописних полотна 

Олександра Маліса. …Що все-таки означає: мистець Високого Стилю європейської мис-

тецької традиції, один, можливо, з останніх її тримачів… (До речі, коли говоримо про 

Мистецтво, варто б виокремити такий «нюанс», що для реального знавця — з одного й 

першого ж погляду «прочитується» практично будь-який у цій сфері «момент» (йдеться 

про внутрішньо завойовану компетенцію «розрізнення духів»), тут «обман» у зазначе-

ному контексті — не реальний, це — тимчасова «даремна надія» псевдоарту, це просто 

кумедне нерозуміння сутності Реального Знання. …Щоб правильно відчути й, можливо, 

навіть спробувати таки зрозуміти, про що мова, — треба уважно вчитуватися «в слова», у 



їх ритми, у синтетичну конструкцію текстової цілісності… Скажімо, аналогія зі спортом, 

наприклад, з боксом: хтось «б’є з правої» – й кінець.)

Отже, Око Іншого — 1 і Око Іншого — 2. (Див. кольорову уклейку, стор. XІV).

Інше тут – це і не Свідомість, і не Контрсвідомість, це таки – Інше. Це, «коли людей 

вже немає», Погляд Іншого «вливає» щось наостанок.

14. Вже після котрої (так буде навіть краще) додамо останньою приміткою ще декілька 

завершальних штрихів. Проблема розуміння образотворчого мистецтва — це проблема 

розуміння Глибини. Якщо ми візьмемо живописне полотно чи графічний аркуш (розумін-

ня скульптури має дещо відмінні «технічні деталі» входження в Глибину), то матимемо: 

двовимірна (ширина, висота) площина + третій, вже «ілюзорний» (лінійна чи будь-яка 

інша «ілюзорна» перспектива) вимір «ілюзорної» глибини. Остання — це, сказати б, пев-

ний «натяк» на «напрямок» проникнення у «не-ілюзорну» (хоча й імагінативну) Глибину 

«четвертого («тонкого») виміру». Тобто площинність живопису й графіки, «знятість» 

третього виміру (трансформованість в «ілюзорну» модальність) якраз і сприяють осо-

бливим чином можливості, сказати б, «заміни» «ослабленого» (оскільки він лише «ілю-

зорний») третього виміру — «четвертим». Коли реальний творець мистецтва дивить-

ся на площину ще чистого полотна або чистого аркуша паперу, він фактично дивиться 

на стіну тривимірного світу. Процес справжнього мистецького творення — це певним 

чином вихід-проходження «крізь» стіну. Твір реального творця образотворчого мисте-

цтва — це вже «за-стінний» («потойбічний») простір. Услід за ним, скориставшись тво-

ром, у «за-стінний» простір може проникнути й споглядач (але, зрозуміло, не «глядач»). 

І хоча це проникнення — лише часткове, оскільки основною частиною своєї сутності спо-

глядач (так само, як і творець) не зможе вислизнути із «До-стіння», здатність до такого — 

нехай і обмеженого — проникнення відкриває певні особливі рівні свідомості й простори 

мандрів територіями внутрішнього життя, про які «глядач» і «фахівець» не мають — та й 

не можуть мати — жодного уявлення.

Ю р і й  Щ е р б а к



• 245 •

Художнє життя нашої країни поступово розвивається, конкуренція серед 
художніх галерей, антикварних салонів та самих художників зростає. Сьогодні 
проблематика функціонування та розвитку художнього ринку України є дуже 
актуальною. Поступово підвищується інтерес різних верств населення до арт-
ринку. Вкладаючи гроші в твори мистецтва ми маємо надію, що через декілька 
років натюрморт невідомого художника стане не тільки прикрасою для оселі 
а й вигідною інвестицією. Тут вже мало просто сподіватися, що художник стане 
відомим посмертно — художня дійсність створюється сьогодні. Саме тому су-
часний художник є справжнім проектом, що «розкручується», взаємодіє з су-
часними культурними інституціями.

Сучасний арт-ринок є багатогранним утворенням, в якому співіснують 
і взаємодіють художники, галереї, покупці. Митці або «розкручуються» само-
тужки, за умови наявності навиків і задатків менеджера та промоутера, або 
звертаються до посередника (галереї, салону, менеджера).

Стрімкий зліт інформаційних технологій наприкінці ХХ ст. спричинив зна-
чні зрушення в технологічних оновленнях більшості сфер людської діяльності. 
Наприклад, створили нову форму розповсюдження тиражної інформації — так 
звані електронні видання (сайти). Художнє життя та сучасні технології зараз є 
неподільним цілим. Інтернет є реальністю художнього життя, ринку, атрибу-
том, що характеризує сучасний світ, і його значення важко переоцінити.

Молоде покоління вже не уявляє свого життя без розгалуженої мережі 
Інтернету. Сьогодні ми ведемо два життя — життя реальне та інтерактивне. 
Інтернет перестає бути звичайною забаганкою — це справжня віртуальна ре-
альність, в якій є все. Мистецтво не стоїть на одному місці — воно трансформу-
ється, модернізується, розширює обрії звичної системи.

Технології електронних видань (сайтів), з широким використанням гіпер-
тексту, засобів мультимедіа, відкривають нові перспективи в найрізноманітні-

Тетяна ПУЗЕНКО

АРТ-ВЕБ-САЙТ
Специфіка функціонування
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ших сферах. Сфера мистецтва не є винятком. Інтернет-мережа — розгалужена 
система, доступна у кожному куточку земної кулі, а Інтернет-сайт, як малень-
ка частина цієї великої системи, як її підрозділ, слугує репрезентацією кон-
кретного матеріалу. Ні для кого з нас не секрет, що веб-сайт не обмежений 
в об’ємі (це вам не багатотомне друковане видання, що потребує багато вільно-
го місця для збереження в квартирі) — в Інтернет-просторі в один «клік» мож-
на отримати потрібну інформацію, а якщо ти і не знаєш, що конкретно шукаєш, 
мережа видасть багато різних варіантів, що можуть розкрити нам багато нових 
горизонтів. Кожен сайт має свою індивідуальну рису (закладену специфікою, 
кваліфікацією програмістів і дизайнерів), власну спрямованість (продаж творів 
мистецтва, репрезентація мистецьких колекцій, персональна сторінка конкрет-
ного художника, арт-портал).

Сучасна людина точно усвідомлює, що за новими технологіями майбутнє, 
— тому в більшості художників, музеїв, галерей, антикварних салонів є свої 
сайти (так звані «каталоги» з великою кількістю інформації, що детально сис-
тематизована). Кожного з них ваблять різні аспекти функціонування Інтернет-
сайту — це і широке коло споживачів, можливо, потенційних покупців чи ко-
ристувачів, доступність і відкритість інформації, невеликі грошові затрати при 
створенні та обслуговуванні, можливість постійного оновлення інформації. Всі 
ці важливі аспекти свідчать на користь Інтернет-ресурсів.

Електронні видання сприяють засвоєнню серйозної інформації ігровим 
методом. Даючи можливість працювати з ним в інтерактивному режимі, мульти-
медійні програми захоплюють користувача у цікаве дійство, чи то «блукання» 
віртуальним архітектурним простором, чи перехід від однієї картини до іншої.

Сьогодні в Інтернеті представлені різноманітні галереї, центри, персони, 
але все ж таки вони в дечому схожі — схожі хоча б тому, що всі вони розгорта-
ють своє «шоу» на одному й тому ж екрані монітора. Сутність галереї, тобто 
предмет її діяльності й гарантії виконання сервісів, глибинні зв’язки між служ-
бами, що забезпечують сервіси веб-сайта, можуть побачити лише аналітики. 
Веб — це цілком мистецьке явище, що потребує уваги зі сторони громадськості, 
мистецтвознавців, критиків, галеристів та художників. В даній роботі ми роз-
глядаємо сучасну систему функціонування арт-веб-мережі, критерії оцінки 
та принципи аналізу.

З появою Інтернету мистецтво отримало нові «механізми» та нове середо-
вище для творчості. Інтернет — розгалужена система, в якій представлено все. 
Веб-мережа може бути не просто репрезентаційним механізмом, здатним вда-
ло представити вас, а й рекламним, комунікаційним засобом. Комерційні та не-
комерційні веб-сайти мають цілий ряд своїх особливих переваг перед іншими 
рекламними засобами.

Т е т я н а  П у з е н к о
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В Інтернет-мережі ви можете розмістити великий об’єм інформації про 
ваші товари (твори мистецтва), донести до потенційного покупця чи просто за-
цікавленої людини більше ніж просто детальну і вичерпну інформацію та опис 
з доданням зорового ряду. Порівнюючи веб-сайти з друкованими засобами 
репрезентації (друковані каталоги) — ви отримаєте багато пунктів за викорис-
тання Інтернет-ресурсу. На веб-сайті ви маєте можливість в будь-який момент 
замінити чи доповнити інформацію про ваш продукт (твори мистецтва). Ви 
можете розмістити анкети для оформлення з клієнтом замовлення. Веб-сайт 
першим відреагує на зміну адреси чи номера контактного телефону. На сайті 
можна розмітити форми голосування чи опитування точки зору ваших клієнтів 
та користувачів, за допомогою чого можна формувати подальшу політику 
та стратегію продажу та зацікавлення користувачів і клієнтів, в деякій мірі еко-
номити на маркетингових дослідженнях. Ваш веб-сайт буде працювати у мере-
жі день та ніч, в будні та вихідні, і кожна людина зможе отримати потрібну їй 
інформацію в будь-який зручний для неї час.

Веб-сайт може бути реальним «помічником» та основою для будь-якої 
реклами. Наприклад, ви даєте інформацію на радіо, телебаченні, а контак-
тний телефон та адресу встигають записати далеко не всі зацікавлені, 
а запам’ятати це все і тримати у пам’яті можуть лише одиниці. Набагато про-
стіше запам’ятати просту Інтернет-адресу, типу abc.net.ua, imena.com.ua. До 
того ж веб-сайт буде вас рекламувати стільки часу, скільки користувач 
(а в майбутньому, можливо, і клієнт чи покупець) буде перебувати на вашому 
Інтернет-ресурсі, а при правильному підході до справи, це «перебування» 
у вас на сторінці може тривати цілими годинами. З рекламою в газетах та ін-
ших друкованих виданнях — та ж сама історія: рекламна площина вимірюєть-
ся квадратними сантиметрами, або, що ще «краще», кількістю розміщених 
слів. Чи багато ви зможете розмістити потрібної та цікавої інформації про 
себе за таких умов? Якщо розмістите поруч з короткою інформацією про себе 
не тільки номер телефону та адресу, а й адресу веб-сайту — виграєте у бага-
тьох аспектах.

На даний момент Інтернет є одним з наймолодших рекламних носіїв. 
Переважна особливість Інтернет-реклами полягає в легкому впливі на певні 
цільові групи аудиторії, що практично неможливо досягти за допомогою засо-
бів масової інформації. Рекламна та інформативна кампанія в Интернеті — це 
легкокерований процес, тобто корективи в інтенсивність показів, фокусування 
реклами та навіть самі інформаційні та рекламні блоки можна вносити безпо-
середньо в процесі проведення рекламних заходів. До найбільш значимої осо-
бливості Інтернет-реклами можна віднести можливість аналізувати ефект за-
ходів в режимі реального часу.
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Сам факт просування «бренду» певного художника, галереї чи антиквар-
ного салону в Інтернеті працює на імідж: користувачі та потенційні клієнти 
знають, що саме прогресивні, динамічні, сучасні люди та організації активно 
використовують ресурси та інструменти глобальної мережі.

Нові можливості в сфері мистецтва потребують своєрідного підходу 
й особливих рішень. Значному впливу на прийняття рішення щодо використан-
ня Інтернету сприяє невелика ціна на публікації порівняно з друкованими 
та телевізійними ЗМІ. Наприклад, якщо тиражування буклета може обійтись 
нам в сотні доларів, то розміщення в Інтернеті не потребує таких витрат, а іно-
ді може здійснюватись і безкоштовно.

Інтернет виступає не тільки засобом ефективної реклами, а й атрибутом, 
що повністю характеризує сучасний світ. Сьогодні саме Інтернет висвітлює 
сучасну ситуацію, вирішує проблему «позапросторової» присутності будь-де 
та будь-коли. Тепер ми можемо не просто отримувати інформацію, а й повідо-
мити всьому світу про своє існування.

Інтернет-сайт є не просто технічним засобом реклами чи репрезентатив-
ною візитівкою — він функціонує як повноцінна мистецька одиниця в контекс-
ті не тільки українського, а й світового художнього ринку. Саме тому веб-сайт 
повинен розроблятися не просто професійними програмістами, хоча це теж є 
важливим, а художниками та мистецтвознавцями, які знаються на специфіці 
сучасного художнього ринку.

Сьогодні галереї, антикварні салони, художники починають розуміти, що 
якщо робити сайт — то робити якісно, адже він за свєю структурою нагадує 
друковану книгу, а гарна книга — то якісна книга. Щоб у кінцевому результаті 
отримати високоякісний сайт, до роботи над ним потрібно залучати тільки 
професіоналів, кожний з яких буде займатися виключно своєю справою: тексти 
з історії мистецтва повинен писати мистецтвознавець, оформлення екрана роз-
роблятиме художник-дизайнер, помилки скрупульозно перевірятиме корек-
тор, а функції програміста повинні обмежуватись роботою по збиранню. До 
того ж, цей програміст має володіти специфікою Інтернету та мати навики по 
створенню мистецьких сайтів. Проте ці істини, на жаль, зрозуміли ще не всі.

Оцінюючи якість українських веб-сайтів, перше, на що ми звертаємо увагу, 
коли відкривається сторінка, це дизайн. Очевидно, що екран слугує конкретним 
цілям, таким як показ, демонстрація, сьогодні це не тільки інструмент для зчи-
тування. Тепер все чіткіше вимальовується нове завдання: зрозуміти естетичну 
самоцінність роботи електронних художників-дизайнерів. Професійний дизай-
нер, що добре знає специфіку арт-веб-сайтів, повинен вдало поєднати графіку 
інтерфейсу з образотворчими та шрифтовими елементами, заповнюючи при 
цьому частину екрана, що відповідає за змістове наповнення, тобто досягти 
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візуально-композиційної органічності. Таке завдання дуже чітко проступає при 
створенні саме сайтів з мистецтва, адже саме вони мають вирізнятися цікавим 
дизайном (наприклад, балансування на межі епатажного та стриманого, кла-
сичного), тут завжди потрібно знати міру, адже де, як не на мистецькому сайті, 
повинен відчуватися гарний смак. При репродукуванні творів мистецтва — і на 
це потрібно зважати — на екрані не повинно бути ніякого «шуму», тому що 
в такій ситуації репродукція не просто ілюструє текст, а й ретранслює естетичну 
самоцінність оригіналу. Вихід з такого положення — по можливості мінімізува-
ти кількість кнопок, ширше застосовувати сюжетні композиції з інтерактивни-
ми зонами. Відхід від традиційної типографіки особливо помітний в дизайнер-
ському структуруванні публікацій. Перш за все, в Інтернеті функції так званої 
заставки й наступного за нею інформаційного блоку різняться набагато більше, 
ніж призначення титульного аркуша та тексту в друкованому каталозі.

Інтернет потребує «стислості» входу в публікацію. Саме тому «пустоти», 
емоційно значимі інтервали в демонстрації тексту, ефект поступової загрузки 
тла зі шрифтовими знаками, характерні для добре зробленої книги, Інтернету 
протипоказані. Веб потребує щільної типографічної композиції «входу», тож 
в ба гатьох випадках вже на першій сторінці сайта, наряду з елементами, що не-
суть репрезентативне навантаження, з’являється деякий аналог книжкового 
зміс ту — тобто головне меню, перелік інтерактивних зв’язків, що відсилають 
читача до конкретної сторінки публікації, де мова йде про цікаву для нього ін-
формацію.

«Заставка» повинна концентрувати увагу користувача, що «блукає» по 
Інтернету, заінтригувати яскравим оформленням, цікавими деталями своєї 
композиції. Іншими словами, «заставка» грає роль основної реклами. 
Американський художник Х. Джексон під час оформлення особистої сторінки 
в Інтернеті сказав наступне: «Іноді ви повинні ризикувати читабельністю, аби 
викликати у людини імпульс». Дійсно, від оформлення першої, так званої «ти-
тульної сторінки» залежить дуже багато. Саме від неї залежить — залишиться 
людина переглядати наступну інформацію на ресурсі, чи покине його.

За тлумаченням Фелікса Старовойтова, відомого українського промоуте-
ра веб-проектів, «контент — це будь-яке корисне наповнення сайту». Тому 
помиляються деякі «аналітики», які вважають, що контент — це саме текстове 
наповнення сайту (точніше — все, окрім графіки), або те, що контент — це те, 
заради чого створюється сервер. Контентом може бути книга, журнал, стаття, 
музика, ілюстрації, каталоги, списки спонсорів, можливість купити, можли-
вість продати, можливість зробити заявку та замовлення. Контент є важливим 
аспектом, що характеризує актуальність і доцільність представленого ресурсу 
на арт-ринку та у веб-мережі.
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Зрозуміло, що кожен з видів контенту має свої мінімальні вимоги до якос-
ті та рівня дизайну сайту в цілому. Найнижчі вимоги — у довідників, а найвищі 
— у арт-контенту та дизайн-контенту (коли основною інформацією є зобра-
ження репрезентованого об’єкта), коли кепський дизайн (як погана рама) може 
дуже сильно вплинути на сприйняття. І нарешті переклавши термін «контент» 
(content — англ.) на українську мову, ми розуміємо, що він перекладаєтся саме 
як зміст.

Що ж стосується репрезентації арт-інформації на сторінках сайту, то тут 
на перший план виходить розумне структурування даних, продумане влашту-
вання гіперзв’язків, раціональна та гармонійна зорова компоновка тексту 
та ілюстрацій, що забезпечують оптимізацію. Важливу роль відіграє та обста-
вина, що HTML (Hypertext Markup Language — гіпертекстова мова міток) до-
помагає отримати макет, аналогічний макету друкованного видання. В типо-
графічному аспекті функціонування кодів HTML зводяться до вирішення 
чотирьох основних завдань, що відповідають основній ідеї публікації. Тегі за-
безпечують лише збереження інформації, змістової архітектоніки документа. 
Що ж стосується власне типографічних параметрів, як рисунок шрифту, до-
вжина рядка, абзацні відступи, форми маркерів (bullets), — все визначається 
не дизайнером, що форматує оригінал документа, а програмою конкретного 
читацького браузера.

Існують труднощі «транспортування» зображень по каналах WWW, не-
обхідності компресії зображень при їх відправці в Інтернет і їх декомпресії 
браузером адресата, що скорочує час трансляції та неминучо веде до втрати 
якості картинки. В практиці Інтернет використовують графічні файли двох 
стандартних форматів: GIF (Graphics Interchange Format — формат обміну 
графічними даними) та JPEG (Joint Photographic Experts Group). GIF працює 
лише з обмеженою палітрою індексованих кольорів. JPEG, навпаки, забезпечує 
диференційовану передачу кольору. Тому для реалізації мистецьких веб-
проектів, де необхідні великі за розміром, якісні репродукції художніх творів, 
слід використовувати лише формат JPEG.

Сайти з антикваріату. Простіше за все нам було знайти сайти з антикварі-
ату, адже антикварний бізнес зараз процвітає, приносить великі кошти — всі ці 
фактори сприяють розширенню мережі антикварних салонів (майже кожен 
солідний і не дуже антикварний салон має свій офіційний сайт в мережі 
Інтернет; існує й інша ситуація, коли керівництво вважає не зовсім доцільним 
знімати за величезні гроші приміщення у центрі міста (репрезентація статусу) 
і просто організовує Інтернет-сайт, робить добру рекламу, і все готово — 
клієн ти з’являються дуже скоро, адже ні для кого не секрет, що всі люди, осо-
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бливо ті, що цікавляться антикваріатом і в змозі витрачати на нього великі 
гроші, люди дуже зайняті, а тому їм простіше зазирнути в Інтернет, а якщо за-
цікавляться — домовитись про особисту зустріч). Парадоксально, але навіть за 
таких нестабільних економічних умов, коли прибутки населення колосально 
різняться між собою, все більша кількість людей проявляють бажання вкладати 
гроші, іноді дуже великі, в антикваріат. Заклади, що займаються антикварним 
бізнесом, відрізняються за своєю спеціалізацією. Заглиблюючись у специфіку 
існування антикварного ринку в Україні ми можемо зазначити, що існує так 
званий «чорний ринок», що займається нелегальною, неофіційною торгівлею, 
про результати якої ми навряд чи дізнаємось з газет, телебачення та Інтернету. 
Також існує «білий ринок» — це головним чином аукціони, антикварні магази-
ни та салони. Традиції та тенденції антикварного ринку формуються саме цією 
частиною антикварного світу, і саме вони представлені в Інтернеті.

Сайти художніх галерей. На сьогодні в Інтернеті представлено велику 
кількість сайтів художніх галерей — складається така ж сама ситуація, як і з 
антикварними салонами. Це можуть бути просто віртуальні галереї, чи «пред-
ставництва» вже існуючих реально художніх галерей. Під час наших пошуків 
цікавих «зразків» ми зіткнулися з тим, що частіше зустрічаються сайти лише 
віртуальних художніх галерей, тоді як реально існуючі зустрічаються набагато 
рідше, не приділяють значної уваги «влаштуванню» корисного, цікавого 
та змістовного наповнення, «грішать» неякісним дизайном. Деякі галереї ма-
ють власні сайти лише для «галочки» — не поповнюють інформацію, або ж 
зовсім забувають про їх існування.

Персональні мистецькі сайти. Аналізуючи веб-ресурси, ми не можемо 
не розглянути персональні мистецькі сайти, сайти конкретних художників. Для 
нашого аналізу хотілось розглядати сайти вже відомих українських митців — 
проте тут виникла проблема. Не багато відомих українських художників мають 
власні Інтернет-сторінки — більшість з них, якщо і представлені в Інтернеті, то 
розміщують свою інформацію на сайтах художніх галерей. Виникає питання: 
невже українські митці не вважають за доцільне мати власний веб-ресурс, адже 
це буде не тільки репрезентувати їхній творчий доробок, підкреслювати соці-
альний статус, а й, напевно, приносити прибуток. Проте це можливо, за умови 
відомості конкретного художника. Цікаво, що більшість персональних сайтів 
належить молодим художникам, що тільки вступають на художній ринок. 
Можливо, це цілком закономірно, адже молоді художники прагнуть всіма 
можливими шляхами «просунути» власний творчий доробок, заявити про себе, 
вони більш обізнані в сучасних медійних технологіях, і вони спроможні якщо 
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й не створити персональний сайт, то самотужки його підтримувати; а от ху-
дожники старшого покоління, що вже є визнаними митцями, вважають доціль-
нішим просто розмістити свої роботи на інших сайтах, сказати б, «перекласти 
всю роботу на плечі інших людей», зацікавлених у продажу робіт іменитого 
художника й не мати ніяких проблем з оновленням ресурсу. Тут варто зазна-
чити, що аналізуючи контент персональних сайтів, можна зайти в «глухий 
кут», адже структура, навігаційна система, та й спосіб репрезентації інформа-
ції — дуже схожі, якщо не сказати, що майже ідентичні.

Можна побачити, що персональні сайти майже зовсім не вирізняються, 
вони схожі не тільки дизайнерськими прийомами, а й ідентичні за структурою. 
На цих сайтах є один спільний недолік — фотографії високої якості погано 
конвертовані й тому дуже довго відкриваються, проте це все не є основним; 
найголовніше — активна діяльність художників в мистецькому житті, прагнен-
ня долучатися до сучасних медійних технологій.

Художнє життя та Інтернет — не окремо існуючі реалії, вони не просто 
«контактують» між собою, а плідно співпрацюють. З появою Інтернету мисте-
цтво отримало нові «механізми» та нове середовище для творчості. В даній 
роботі ми намагалися розглянути та висвітлити сьогоднішню ситуацію, у цій 
сфері. Виявляється, що бути представленим у веб-мережі вже не є просто засо-
бом престижу — «присутність» в Інтернеті є ознакою «контактності» в сучас-
ному світі. Звичайно, хотілося б, щоб кількість представлених арт-ресурсів, 
в Україні досить обмежених, неодмінно переходила на якісно новий рівень. 
Веб-сайт є невід’ємною частиною функціонуючого художнього ринку, і лише 
на наших місцевих теренах ще можлива дискусія з цього приводу. В цивілізова-
ному світі з цим давно визначились, і актуальна важливість присутності мисте-
цтва у мережі в різноманітних формах сумнівів не викликає. Саме тому 
в Інтернеті представлені художні галереї, антикварні салони, художники різ-
них країн та традицій, і всі вони є рівноправними творцями сучасної арт-
дійсності. В Україні, на мій погляд, досить повільно, але все ж таки приходять 
до розуміння загальносвітової ситуації, а найактивніші представники вітчизня-
ного арт-ринку свідомо та наполегливо долучаються до реальної присутності 
й функціонування в Інтернет-мережі.
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Загальновідомо, що творчість і проблеми, пов’язані з нею, завжди були 
об’єктом зацікавленості дослідників різних наукових галузей та напрямів. Та 
лише на початку ХХ ст. виникла така наукова галузь, як еврологія, що мала ви-
вчати і досліджувати різноманітні питання теорії творчості: сутність феномену 
творчого розвитку особистості, зокрема, специфіку творчого процесу, твор-
чого мислення, творчої діяльності, творчих здібностей, творчого потенціалу, 
творчої активності, креативності тощо.

Відтак, у сучасних наукових дослідженнях однією з найактуальніших є 
проблема творчого розвитку особистості, якою переймаються переважно 
вчені — філософи, психологи, педагоги, культурологи, соціологи. Розв’язання 
питань щодо сутності феномену творчого розвитку залежить від розуміння 
творчого процесу, творчого мислення, емоційно-почуттєвої сфери та безпосе-
редньо способів прояву творчої активності особистості у різних видах життє-
діяльності.

Наприклад, творчий процес більшість дослідників (Б. Ананьєв, П. Анохін, 
Ф. Бассіт, Л. Виготський, В. Ільченко, Р. Планк, Я. Пономарьов, І. Розен, 
М. Теплов) визначає як особливо специфічне та малодосліджене явище, нази-
ваючи його процесом створення нового, а також спроможністю генерувати 
щось таке, про що до того не було відомо.

Так, американський вчений Г. Уоллес, досліджуючи специфіку творчого 
процесу, виділив чотири основних стадії його здійснення: підготовчу (коли лю-
дина накопичує інформацію щодо проблемної ситуації, явища чи іншого та шу-
кає й обмірковує шляхи їх вирішення); інкубаційну (т. зв. «дозрівання» проблеми 
та визначення гіпотези); інсайтну (коли відбувається акт натхнення та глибин-
ного проникнення у суть проблеми, або інтуїтивного «осяяння» — інсайту); пе-
ревірочну (коли думки та образи вибудовуються у певну логічно-послідовну 
форму завдяки критичному спрямуванню мислення, або творчому мисленню).

Світлана КОНОВЕЦЬ

ХУДОЖНЯ ФОТОГРАФІЯ
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ

ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
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Натомість вітчизняні дослідники (Е. Ігнатьєв, О. Левицький, В. Роменець, 
Т. Орлова), аналізуючи положення класичної теорії творчого процесу, під-
креслюють доцільність модифікації його чотирикомпонентного складу (підго-
товка, визрівання ідеї, т. зв. інсайт, перевірка результатів) на рівноцінний, але 
трьохкомпонентний: а) натхнення, діяльність уяви, виникнення ідеї; б) логічне 
опрацювання ідеї шляхом узагальнень та абстрагувань; в) фактичне виконання 
творчого процесу.

Вони зазначають, що творчий процес відбувається поетапно, починаючи 
з усвідомлення особою певної проблеми. При цьому наголошують на тому, що 
стимулом до такого усвідомлення на першому етапі виступає здивування або 
якась перешкода. У ході другого етапу здійснюється вироблення гіпотези, сво-
єрідний «прорив» від невідомого до відомого. І далі — послідовно до ланцюж-
ка міркувань додається підключення інтуїції, відмова від єдиного напряму по-
шуку та свідомий вибір нестандартних рішень, тобто активізується творче 
мислення.

Узагальнення дослідницьких праць стосовно проблеми творчого розви-
тку особистості (І. Аверіна, Г. Айзенк, М. Бердяєв, В. Біблер, А. Біне, Б. Блум, 
А. Брушлинський, Г. Буш, Т. Б’юзен, І. Вагин, Е. де Боно, Д. Дьюї, К. Дункер, 
Р. Енніс, Є. Ільєнков, В. Калошин, Ф. Клікс, В. Лоунфельд, Д. Макінол, 
М. Михалко, В. Моляко, А. Осборн, В. Пушкін, І. Сельє, О. Савенков, 
В. Семиченко, Д. Скотт, Р. Сперрі, П. Торренс, Г. Уоллес, М. Холодна) умож-
ливлює розгляд різноманітних підходів до визначення закономірностей і меха-
нізмів даного феномену.

Так, високий рівень розвитку творчого мислення особистості, на думку 
О. Савенкова, неможливий без наявності «open mind» (з англ. — «сприйнятли-
вого мислення»), або розумово-пошукової активності, спрямованої на вирі-
шення різноманітних проблемних ситуацій. Основною ознакою пошукової ак-
тивності є об’єктивна неможливість задоволення потреб особистості звичними, 
усталеними способами.

Пошукова (творча) активність значною мірою породжує дослідницьку по-
ведінку, яка, на думку сучасних учених, складається, зокрема, і з таких умінь, 
як: визначення проблем; розробки гіпотез; здійснення експериментальної чи 
творчої діяльності, що має ознаки дослідницької поведінки.

Мотивацію стосовно здійснення дослідницької поведінки людиною можна 
визначити за двома напрямами її спрямованості: а) на переміну безпосередньо 
проблемної ситуації; б) на переміну власного ставлення до неї. Відтак, виступа-
ючи універсальним інструментом для розкриття та реалізації творчого потен-
ціалу особистості, дослідницька поведінка є переконливим проявом її творчого 
розвитку.

С в і т л а н а  К о н о в е ц ь
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На думку Дж. Гілфорда, творче мислення слід визначити як оригінальне, 
коли людина шукає власне розв’язання проблем; гнучке, бо людина вміє при 
потребі змінити свою попередню думку, по-новому підійти до розв’язання на-
болілих питань; глибоке, якщо людина вміє бачити нові, приховані від сприй-
няття проблеми задачі.

Разом із тим, творче мислення, як уважає Е. де Боно, може мати латераль-
ний характер, що передбачає обробку інформації за допомогою інтуїції 
та творчих здібностей. Це уможливлює подолання пасивності мисленево-
творчих процесів (сприйняття, уваги, пошуку альтернатив, проектування, 
«мозкового штурму» тощо) і виступає умовою для прогнозування та перетво-
рення звичних уявлень, стереотипів, явищ у нові, нестандартні, оригінальні.

Останнім часом усе частіше вчені наголошують, що ХХІ ст. слід називати 
століттям двопівкульного (або творчого) мислення, коли наявний феномен 
гармонійного розвитку та взаємодії правої та лівої півкуль головного мозку. 
Так, відомий дослідник Т. Б’юзен у багатьох наукових працях стверджує, що 
саме двопівкульне мислення являє собою важливий чинник щодо прояву твор-
чого розвитку особистості.

У ході проведення експериментальних досліджень учений констатував 
факти, котрі переконливо доводять, що «у процесі активізації взаємодії лівої 
та правої півкуль мозку синергетично виробляється нова інформація, котра 
набуває ще більшої інтелектуальної і творчої потужності» [1, с. 23]. Крім того, 
він з’ясував, що найчастіше таке явище спостерігають у стані спокою або роз-
слаблення, умовного «спілкування» правої півкулі з лівою. Найефективніше 
воно здійснюється під час сну, перед сном та після пробудження, у процесі бігу, 
плавання, довгих поїздок у транспорті, прослуховування музики, машинально-
го малювання, а також тривалих прогулянок, які ще древні римляни називали 
«solvitas perambulum» (досл.: «вирішувати під час прогулянки»). Як бачимо, 
чимало видів життєдіяльності людини залежать від творчого мислення, важли-
вої складової процесу творчого розвитку особистості.

Останнім часом учені різних наукових галузей зазначають, що важливим 
чинником творчого розвитку особистості виступає креативність (В. Вишнякова, 
Дж. Гілфорд, С. Гіппіус, В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, Г. Ковальова, 
Р. Кеттелл, І. Левін, П. Лем, Н. Левченко, Н. Лейтес, Н. Рождественська, 
К. Роджерс, А. Рой, С. Сисоєва, А. Толшин, Е. Торренс, В. Шубинський).

Водночас, дотепер точаться дискусії щодо усвідомлення тотожності чи 
різниці у визначенні сутності понять «креативний» і «творчий» та їхнього ви-
користання у науково-понятійному апараті. Це пов’язано з неоднозначним 
перекладом і тлумаченням слів: «creatura» (лат.) — «творення»; «creо» (лат.) 
— «творити»; «creare» (італ.) — «творити»; «creative» (італ.) — «творчий»; 
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«creative» (англ.) — «творчий»; «create» (англ.) — «творити, втілювати»; 
«kreacja» (польськ.) — «втілення» тощо. Однак, поняття «креативний» і «твор-
чий», маючи спільну сутнісну основу, все ж відрізняються одне від одного. Це 
зумовлено різницею у широті сфери творчого мислення, різноманітності форм 
актуалізації творчого потенціалу особистості та рівнем сформованості мотива-
ції відносно творчої діяльності.

Так, Дж. Гілфорд, визначаючи параметри креативності, виділяє: оригі-
нальність, як здатність продукувати віддалені асоціації; образну адаптивну 
гнучкість, як потребу змінювати стимули так, щоб сприймати у них нові мож-
ливості для використання; семантичну спонтанну гнучкість, як спроможність 
до продукування різноманітних ідей у нестандартних ситуаціях.

З цього приводу на увагу заслуговують твердження А. Роя стосовно креа-
тивного мислення і креативної діяльності. Зокрема, дослідник вважає креатив-
не мислення «комбінацією особистісних якостей» людини, за допомогою яких 
вона сприймає оточуючий світ та реалізує різноманітні нестандартні можли-
вості. Він виділяє такі його основні типи, як: інтуїтивний, новаторський, образ-
ний, надихаючий. А. Рой підкреслює значення мотивації, що має узгоджувати-
ся з креативним мисленням, коли «особистість сама визначає для себе 
спонукання, необхідне для діяльності» [5, с. 39]. Стосовно креативної діяль-
ності учений зазначає, що «Діяльність може вважатися креативною, якщо вона 
включає нові чи унікальні підходи» [5, с. 27].

Тобто, в якості креативної особистості трактується власне така особис-
тість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідні у процесі ак-
туалізації творчого потенціалу додаткові творчі якості, котрі сприяють досяг-
ненню високих результатів в одному чи декількох видах життєдіяльності.

Відтак, на наш погляд, під креативною слід розуміти таку особистість, яка 
має внутрішні передумови, що забезпечують її мотивацію щодо творчої актив-
ності й дослідницької поведінки. Тобто, особистість можна називати креатив-
ною, якщо вона спроможна до актуалізації творчого потенціалу в різних видах 
життєдіяльності за власною ініціативою та усвідомленим вибором відповідних 
засобів.

Сучасні дослідники (М. Бурно, В. Варданян, Дж. Гілфорд В. Дружинін, 
М. Копосова, В. Кудрявцев, О. Левченко, Ф. Ніколс, В. Рибалка, В. Рицак, 
Є. Яковлєва) підкреслюють важливість для становлення кожної особистості 
реалізації її творчого потенціалу, а також формування уявлень стосовно ес-
тетичних цінностей, почуттів, оцінок, смаків, розширення інтересів та стиму-
лювання потреб щодо самовираження у різних видах творчої діяльності.

Існують різні трактування поняття «творчий потенціал». Зокрема, доціль-
но згадати визначення творчого потенціалу Дж. Гілфордом, який тлумачить 
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його як сукупність здібностей та інших якостей особистості, що сприяють про-
дуктивному мисленню.

Ми поділяємо точку зору М. Копосової, яка розглядає творчий потенціал 
як характерну властивість особистості, що визначає міру власних можливостей 
індивіда у творчій самореалізації, а також позицію В. Рицака, котрий характе-
ризує цей феномен як систему особистісних здібностей, що дозволяє макси-
мально змінювати дії або підходи залежно від ситуативних умов.

Якістю особистості, що характеризує міру її можливостей ставити і вирі-
шувати нові ідеї у сферах діяльності суспільного значення, називає творчий 
потенціал О. Клепіков.

Безперечно, основою для самоактуалізації й самореалізації творчої осо-
бистості є творча діяльність, для якої, за висновками вчених (Е. Ігнатьєв, 
М. Каган, В. Колякіна, О. Леонтьєв, А. Маслоу, Н. Сокольнікова), характерни-
ми є творча активність та ступінь соціально-активної «задіяності» людини 
у суспільних відносинах. На їхній погляд, у творчій діяльності беруть участь 
не лише мислення та усвідомлена уява, але, передусім, підсвідома діяльність 
та набутий раніше досвід. Дослідники вважають, що для формування цілісної, 
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творчої особистості необхідна саме творча (вільна, нерідко інноваційна) ді-
яльність.

Узагальнюючи думки багатьох дослідників щодо проблем творчого про-
цесу, творчого мислення, творчої діяльності, творчого розвитку, можна ствер-
джувати, що у деяких аспектах вони дійшли спільних висновків стосовно ви-
значальних параметрів, котрі характеризують творчу особистість: ґрунтовна 
загальна та естетична освіченість; наявність творчого потенціалу, потреби 
у творчій самореалізації різноманітними засобами; активне сприйняття мисте-
цтва та явищ життя; розвинена емоційна чуттєвість; продуктивність, гнучкість, 
оригінальність, розробленість творчого мислення, — мислення з ознаками мит-
тєвих й оригінальних логічних міркувань та інтуїтивного проникнення у суть 
певного явища.

На підставі попереднього аналізу отриманих нами теоретичних і експери-
ментальних матеріалів були також зафіксовані такі компоненти творчо розви-
нутої особистості, як: спроможність ризикувати; гармонійність (поєднання 
спонтанності та цілеспрямованості); прагнення до творчої діяльності у різних 
сферах життя; самовираження та самоствердження у творчості; достатній рі-
вень культури та естетичної підготовленості; широта естетичних потреб та ін-
тересів.

Опрацювання наукової філософської і психолого-педагогічної літерату-
ри підтверджує припущення стосовно характерних особистісних якостей, при-
таманних творчим, обдарованим людям, яких можна називати креативними. 
Серед таких:

цікавість (жага новизни, інтелектуальна стимуляція, що поступово пере-
ростає в пізнавальні інтереси);

підвищене відчуття проблем (спроможність дивуватися та бачити про-
блеми й протиріччя, коли іншим все здається ясним і зрозумілим);

надситуативна активність (прагнення до постійного «занурення» у про-
блему, здібності до «ситуативно нестимульованої діяльності»);

високий рівень розвитку логічного мислення (здатність діяти у відповід-
ності з вимогами законів логіки);

оригінальність мислення (спроможність генерувати нові ідеї та нетради-
ційні рішення);

гнучкість мислення (здатність швидко та легко знаходити нові стратегії 
рішень, встановлювати асоціативні зв’язки);

підвищений інтерес до розв’язання «дивергентних задач» (вирішення за-
дач декількома можливими способами);

продуктивність мислення (спроможність до генерування значної кіль-
кості незвичайних ідей);

С в і т л а н а  К о н о в е ц ь
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легкість щодо асоціювання (уміння знаходити аналогії там, де традиційно 
вони начебто неможливі);

здібності до прогнозування (якості, котра поєднує у собі уяву, інтуїцію, 
аналітичність);

високе концентрування уваги (можливість успішного налаштування на ви-
рішення проблеми, навіть за умови наявних перешкод);

відмінна пам’ять (ерудованість, т. зв. «феноменальна» пам’ять);
оцінні здібності (навички сприймання, оцінки та критичного мислення);
різнобічність потреб та інтересів (широта і стійке усвідомлення визна-

чених інтересів та потреб);
перфекціонізм (прагнення виконувати все щонайкраще);
самостійність (незалежність суджень та дій, відповідальність, внутрішня 

впевненість у правильності поведінки);
соціальна автономність (несприйнятливість конформізму);
прагнення до самоактуалізації (прагнення розкрити свій внутрішній по-

тенціал);
лідерство (нахили щодо керівництва та організації групової або колек-

тивної діяльності);
підвищена емоційність (здібність інтуїтивно встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки та співпереживати);
творче сприйняття випадковостей (уміння знаходити зиск у непередба-

чуваних обставинах);
почуття гумору (показник обдарованості та ефективний засіб психоло-

гічного захисту).
Аналіз наукової-методичної літератури та попереднє узагальнення педа-

гогічної практики уможливили нашу спробу в розробці критеріїв та показників 
творчої розвиненості особистості. Серед них:

когнітивно-праксіологічний критерій (пізнавально-діяльнісний), що дає 
змогу з’ясувати наявність систематизованих знань у царині мистецтва (куль-
турний тезаурус) та практичних умінь і навичок у різних видах художньо-
творчої діяльності й визначити ступінь розвитку спостережливості, зорової 
пам’яті, просторових уявлень, тактильних і кінестезичних відчуттів, колірного 
зору, композиційних навичок тощо; його показники — наявність потреби 
у спілкуванні з мистецтвом, певного обсягу естетичної інформації та достат-
нього рівня якості актуалізації у діяльності набутих знань, навичок та умінь;

перцептивно-аксіологічний критерій (сприймання та оцінювання), ко-
трий уможливлює визначення наявності сформованого естетичного досвіду, 
навичок сприймання та оцінної діяльності, а також меж розвитку образного 
мислення, естетичної культури та емоційної сприйнятливості й чутливості; 
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його показники — безпосередність емоційних реакцій, усвідомлене естетичне 
ставлення до мистецьких творів і явищ життя, володіння такими розумово-
мовленевими операціями: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, здатність 
до висловлення власних вербальних і невербальних оцінних суджень;

креативний (творчий) критерій, який допомагає визначити стан творчої 
розвиненості, сформованості креативності особистості, розвитку художньої 
уяви і прагнення до творчого самовиявлення, широту асоціативного фонду; 
його показники — оригінальність втілення творчого задуму, пошук оригіналь-
них шляхів і засобів для власної творчої самореалізації.

Як уже зазначалося, основним чинником для визначення дієвості творчого 
розвитку особистості є усвідомлена мотивація, котра детермінує поведінку 
людини, чітко виражену потребу у конкретній діяльності та емоційну зацікав-
ленність у процесі творчого пошуку щодо розв’язання різних проблем. У дано-
му контексті важливим та ефективним засобом творчого розвитку особистості, 
на наш погляд, слід визначити художню фотографію.

У сучасних умовах еволюції людства фотографія як вид «технізованої» 
діяльності дедалі частіше набуває ознак діяльності психічно-коригуючої, піз-
навальної, виховної, розвиваючої, творчої. Зокрема, сучасні вчені (М. Бурно, 
О. Копитін, Й. Кук, Дж. Лей, С. Скейфі, Д. Уоллер, С. Хоган) розглядають фо-
тографію як важливу форму соціалізації, творчого самовираження, самопіз-
нання та самореалізації особистості. Тобто, все очевиднішою стає актуальність 
творчо-активізуючого потенціалу фотографії, особливо фотографії, яку на-
зивають художньою.

Саме художню фотографію, що значною мірою пов’язана зі створенням 
не лише візуальних, але і художніх образів, сучасне мистецтвознавство відно-
сить до так званих «візуальних» різновидів мистецтва, які, з одного боку, явля-
ють собою канал одержання понад 90% інформації про навколишній світ, а з 
іншого — є дієвим засобом формування почуттєво-емоційної сфери людини.

Художня фотографія впливає на особистість, удосконалюючи її, а осо-
бистість задовольняє у цьому різновиді візуального мистецтва широкий діапа-
зон важливих для неї потреб, підтримує певну емоційну стійкість. Художня 
фотографія містить у собі чудові невербальні та опосередковано вербальні 
способи вираження ставлення особистості до предметів і явищ дійсності у фор-
мі візуальних символів, асоціативних зіставлень та художніх образів.

До того ж, залучення до художньої фотографії не лише збільшує діапазон 
візуальних вражень та творчих можливостей особистості, але якісно усклад-
нює структуру зорового і естетичного сприймання та творчої уяви, даючи 
певну міру власного осмислення та переживання стосовно якогось об’єкта, 
предмета або явища життя. Це, відповідно, дає змогу кожному бути не пасив-
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ним споживачем візуальних вражень, а й особистістю, здатною адекватно 
сприймати і оцінювати художньо-образну сутність навколишнього світу, смі-
ливо втілювати свої асоціації та почуття у самостійних творчих роботах.

У сучасній теорії мистецької освіти та естетичного виховання все активні-
ше реалізується ідея «емоційного балансу мистецтва», а в педагогічній практи-
ці — впроваджується так звана «арт-терапія», або «терапія через мистецтво», 
де різним видам і формам візуального мистецтва, і, зокрема, художній фото-
графії, надають функцію відновлювача емоційної рівноваги у людини.

Засновником руху «арт-терапії» вважають британського художника 
А. Хілла, який 1938 р. запропонував для лікування людей використовувати за-
соби образотворчого мистецтва [4, с. 23]. Специфіка «арт-терапії» полягала 
у використанні художніх матеріалів у поєднанні з різноманітними формами 
творчого самовираження. Позитивні результати такої діяльності дали динаміч-
ний поштовх для широкого розповсюдження «арт-терапії» у ХХ ст. по всьому 
світу і серед здорових людей. Використання художньої фотографії у цьому 
процесі стало чи не найефективнішим, оскільки саме цей різновид візуального 
мистецтва, завдяки своїй універсальності, розвиває емоційно-почуттєву сферу 
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людини, поглиблює її знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, фор-
мує загальну та естетичну культуру, що цілком відповідає основним завданням 
творчого розвитку особистості.

Художня фотографія, як «технізований» різновид візуального мистецтва, 
з одного боку, певною мірою обмежує спонтанність та творчу свободу, нато-
мість, з іншого — надає додаткові можливості для творчого самовираження 
завдяки тиражуванню світлин, варіюванню їхнього формату, вибору колориту, 
використанню особливих ефектів, а в умовах стрімкого розвитку цифрової 
фотографії — трансформації або коригуванню візуальних образів. Тобто 
«технізованість» додає мистецтву художньої фотографії більшого усвідомлен-
ня дій у цьому творчому процесі.

Художня фотографія цікава ще й можливістю «грати» з реальністю та її 
зримими відображеннями, творчо комбінувати різні елементи реального життя 
з уявними, нерідко сюрреалістичними. На думку дослідника проблем «арт-
терапії» А. Копитіна, поєднання у художній фотографії реальності та фантазії 
перетворює знімок на так званий «транзитний об’єкт» — форму наочно-
дієвого освоєння світу і власної внутрішньої реальності особистості. А заняття 
художньою фотографією дарують людині відчуття свободи, радості й задово-
лення.

Розглядаючи соціальне значення художньої фотографії, варто наголоси-
ти на її ритуальності, що забезпечує процес соціалізації та культурної іденти-
фікації особистості. До того ж, фотографування уможливлює наявність фено-
мену самопрезентації, коли людина за допомогою фотографії може уявляти 
себе у певному образі (реальному чи уявному), іноді навіть розігруючи якусь 
«роль». Усе це характеризує художню фотографію і як форму невербальної 
діяльності — візуальне зображення особи, і як вербальної — коментування по-
казу світлин глядачам.

З-поміж різних форм фотографії найбільш відомі: документальна, інфор-
маційна, репродуктивна, наочно-наукова, медична, рекламна, художня.

Художня фотографія відрізняється від інших форм не лише своєю образ-
ністю та естетичністю, але і функціональними особливостями.

1. Зокрема, актуалізуюча функція художньої фотографії пов’язана 
з можливістю «оживляти» спогади та поновлювати емоційні переживання сто-
совно якихось подій, котрі вже відбулися. Така функція дає змогу людині глиб-
ше усвідомити те позитивне або негативне, що мало місце в минулому, адекват-
но його оцінити й зробити вибір щодо подальшого удосконалення (чи навпаки) 
своєї індивідуальності — власного «Я».

2. З актуалізуючою функцією певною мірою пов’язана об’єктивуюча 
функція, котра базується на тому, що робить зримими переживання й особис-
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тісні прояви людини — завдяки фотографії вона може повніше усвідомлювати 
свою соціальну, професійну, національну, культурну ідентичність, тобто стає 
основою процесу самоідентифкації. Зазначена функція проявляється ще у то-
му, що сприйняття об’єкта щільно взаємодіє з його відтворенням, коли людина 
(як художник) додає до нього «своє», ніби «пропускаючи» через себе, через 
свою душу.

3. Стимулююча функція полягає у тому, що у процесі створення та сприй-
мання художніх світлин, активізуються різні сенсорні системи (зір, кінестезич-
на та тактильна чуттєвість), помітно підвищується емоційний стан. Під час 
фотографування людина часто максимально зосереджує свою увагу, відбува-
ється мобілізація вольових зусиль та винахідливості у її прагненні реалізувати 
творчий задум.

4. До попередніх функцій близька експресивно-катарсична функція, сут-
ність якої полягає у тому, що вербальне і невербальне сприйняття фотографіч-
них образів у колі емпатійних глядачів може сприяти емоційному «очищенню» 
(«катарсису»). Крім того, ця функція якісно змінює емоційний стан людини 
безпосередньо у процесі фотозйомки. При цьому неабияке значення має під-
готовка — людина впродовж якогось часу може переживати збентеженість, 
особливо в оточенні інших. Саме це і забезпечує відчутний катарсичний 
ефект.

5. Важливою функцією фотографії є також динамічна функція. Тобто, 
художня фотографія, маючи в арсеналі різні виражальні засоби (форма, колір, 
об’єм, контраст, композиція, перспектива, простір тощо), допомагає у формі 
статичної візуалізації створювати «образи» динамічної дійсності — «зупиняти 
мить» (Й. Гете). Таким чином, вона відтворює динаміку зовнішніх та внутріш-
ніх змін. Зазначена функція може найповніше проявитися за умов наявності 
достатньої кількості знімків та винахідливості фотохудожника. Сучасні циф-
рові фотокамери дуже ефективно виконують цю функцію, нерідко наближаю-
чи фотографію до темпорально-динамічних видів мистецтва.

6. Значеннева функція фотографії складається зі спроможності допомага-
ти людині усвідомити зміст вчинків та переживань як власних, так й інших лю-
дей, вона може не лише «зупинити мить», але показати життя з точки зору 
глибини його змісту, що буває нерозкритим у повсякденному бутті. За допо-
могою художньої фотографії здійснюється переосмислення набутого досвіду 
та узгодження його з власним внутрішнім світом.

7. Організуюча (інтегруюча) функція уможливлює зв’язок фотографу-
вання з наступним оформленням і сприйманням художніх знімків та координа-
ції різних сенсорних систем, виникнення різноманітних асоціацій, формування 
нових уявлень і «повернення» спогадів. Значну роль при цьому відіграє здій-
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снення вибору об’єкта з огляду на систему особистісних цінностей і розвине-
ності творчої уяви.

8. Нині особливо актуальною бачиться інтерактивна функція фотогра-
фії, котра, перш за все, активізує її комунікативні можливості. У даному сенсі 
художню фотографію використовують не тільки як інструмент для колектив-
ної інтерактивної «арт-терапії», але як мотиваційний фактор для самореаліза-
ції у креативній діяльності особистості.

Звичайно, існують ще інші функції, притаманні мистецтву художньої фо-
тографії, але навіть виділені нами дають змогу зрозуміти, наскільки важливим 
для особистісного розвитку людини є це мистецтво. Стосовно використовува-
них форм у художній фотографії, то їхня кількість значною мірою залежить 
від творчої розвиненості фотохудожника (чи фотоаматора) та ще від якості 
апаратури.

Найчастіше об’єктами для перших спроб у фотозйомці стають люди (дру-
зі, рідні, незнайомі) та краєвиди (сільські, міські, екзотичні). І лише з набуттям 
досвіду, передусім естетичного, коло об’єктів розширюється, а якість та образ-
ність світлин стає досконалішою. Дослідники галузі «арт-терапії» допомага-
ють у цьому, розробляючи відповідні тренінги та методичні рекомендації, що 
можуть успішно використовувати у практичній діяльності як професіонали, 
так і звичайні прибічники й шанувальники мистецтва художньої фотографії.

Серед досить малочислених науково-методичних розвідок щодо худож-
ньої фотографії, на особливу увагу заслуговують роботи А. Копитіна [4], де 
автор обґрунтовано і цікаво репрезентує розглядуваний вид творчої діяльності 
та цінними порадами відчутно допомагає її удосконаленню. Варто також зау-
важити про непересічне значення для сучасної педагогічної практики розро-
блених А. Копитіним семінарів-тренінгів.

У вітчизняній педагогічній практиці досвідчені вчителі мистецького фаху 
залюбки використовують зразки художньої фотографії на уроках та у поза-
класній роботі. Нерідко, запропоновані для естетичного сприймання, порів-
няння, оцінювання, обговорення та художньо-творчої інтерпретації учнів, ху-
дожні фотографії є творчим доробком самого вчителя. Це певною мірою 
активізує увагу учнів до об’єктів, відтворених їхнім наставником на світлинах, 
та стимулює зацікавленість такою, безперечно, творчою діяльністю, якою є 
художня фотографія.

Ми переконані, що цей процес цілком можливо удосконалювати в умовах 
сучасних навчальних закладів різного типу та рівня акредитації. Для цього не-
обхідно, насамперед, цілеспрямовано, планомірно та систематизовано підніма-
ти якісний рівень навчально-виховного процесу, активно впроваджуючи 
у практику найефективніші з сучасних або інноваційних освітніх технологій.
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З-поміж багатьох відомих освітніх технологій, спроможних ефективно 
впливати на процес творчого розвитку особистості, вважаємо за доцільне виді-
лити такі, що з огляду на їхні творчо-активізуючі цілі, креативну спрямова-
ність, розвивально-виховний характер та широке використання у навчальному 
процесі різних видів мистецтва та творчої діяльності, на нашу думку, можна 
називати креативними освітніми технологіями.

До них ми відносимо технології: особистісно-орієнтовану; саморозвитку 
(за М. Монтесорі); розвивального навчання; формування творчої особистості; 
проектно–моделюючі та інформаційні; колективної творчої діяльності (за 
І. Івановим); створення ситуації успіху (за А. Бєлкіним); інтеграцію різних ви-
дів мистецтва (за Б. Юсовим і Г. Шевченко).

Креативні освітні технології, без сумніву, варто визнати ефективним спо-
собом здійснення таких еволюційних процесів як модернізація та удоскона-
лення вітчизняної системи освіти і виховання; цілеспрямований та послідовний 
особистісний і творчий розвиток кожної людини. Вони уможливлюють вста-
новлення «Я-концепції» (усвідомлення власної суб’єктності, соціалізації, 
культурної ідентифікації, життєвого і творчого самовизначення тощо); вико-
ристання емоційних, інтелектуальних, творчих можливостей особистості; фор-
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мування естетичних потреб, оцінок, смаків засобами мистецтва; розвиток уяви, 
образного і асоціативного мислення та удосконалення художньо-професійної 
майстерності шляхом експериментування з новими ідеями, напрямами, матері-
алами і техніками; розширення світоглядного та культурологічного обрію за 
допомогою вивчення (як на початковому, так і на поглибленому рівні) різних 
видів мистецтва, що можуть успішно інтегруватися у ході навчально-виховного 
процесу будь-якого освітнього закладу.

Для прикладу доцільно дещо детальніше згадати про інтеграцію різних 
видів мистецтва, для якої характерне взаємопроникнення різних видів мисте-
цтва на базі одного провідного освітнього компонента, що робить можливим 
системне формування у свідомості людини картини цілісності та гармонії на-
вколишнього світу. Ця освітня технологія є потужним креативним й активізуючо-
стимулюючим фактором для здійснення творчого розвитку особистості у су-
часній педагогічній практиці. Вона базується на положеннях вітчизняної 
педагогічної концепції про взаємодію та інтеграцію мистецтв у поліхудожньо-
му розвитку особистості, розробленій вченими-педагогами Б. Юсовим 
та Г. Шевченко [3]. Оригінальним положенням зазначеної концепції був висно-
вок про певну ефективність творчого (у тому числі поліхудожнього) розвитку 
людини шляхом використання у ході його здійснення інтеграції різних видів 
мистецтва на базі будь-якого «моно-мистецтва».

Автори концепції стверджували, що у сучасному навчально-виховному 
процесі можуть ефективно співіснувати різні за змістом підсистеми мистецької 
освіти: екзистенційна (від англ. «існувати») — традиційна усталена система 
різних видів художньої діяльності та екологічна (від гр. «середовище»), або 
система формування особистості через її взаємодію з оточуючим світом.

Одне з найважливіших припущень, закладених у даній концепції, базуєть-
ся на тому, що на найвищому рівні формування цих підсистем (екзисистеми 
та екосистеми) може бути розвинена здатність людини до поліфонічного, ціліс-
ного сприйняття та відображення явищ довкілля й переведення їх у художні 
образи високого духовного рівня (явище т. зв. «ейдетизму» — від гр. «образ»). 
Цей феномен дослідники ще називають поліфонічною, інтелектуальною, мо-
ральною ейдетикою.

У практичній роботі інтеграція допомагає стимулювати творчу діяльність 
та створювати оптимальні умови для охоплення творчим процесом як групи 
або колективу, так і для самореалізації кожної окремої особи; ефективно фор-
мувати усвідомлення різних функцій мистецтва, його цілісності та певною мі-
рою синкретичності.

Останнім часом інтеграція різних видів мистецтва привертає увагу бага-
тьох практикуючих викладачів загальноосвітніх, професійних, спеціалізованих 
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та вищих навчальних закладів. Вони зацікавлено здійснюють свою педагогічно-
творчу діяльність, спираючись на сучасні інтегровані програми, підручники 
та методичні посібники (Л. Ващенко, С. Коновець, Л. Масол та інші), які пропо-
нують інтегрувати образотворче мистецтво з іншими видами: музикою, теа-
тром, літературою, хореографією, кіно, телебаченням, дизайном, художньою 
фотографією.

Найчастіше художню фотографію використовують на заняттях образот-
ворчого мистецтва, що передбачають пізнавальну, практичну, перцептивну, 
оцінну, творчу, колективну та ігрову діяльності.

Аналіз сучасних наукових праць у галузі професійної психології і педаго-
гіки дає змогу з-поміж багатьох особистісних якостей фахівців мистецьких 
спеціальностей, до яких відносять і вчителів образотворчого мистецтва, визна-
чити такі: 1) прагнення до пізнання; 2) уміння використовувати досвід інших; 3) 
спроможність бачити сутність явищ; 4) уміння узагальнювати та аналізувати 
сприйняте; 5) оригінальність мислення; 6) наявність антиципації (передбачен-
ня); 7) розкріпачення підсвідомості; 8) використання нових, нерідко незвичай-
них асоціацій; 9) здібності до творчих перетворень; 10) уміння інтегруватися 
з власним витвором; 11) імпровізація у процесі творчого самовираження.

Більшість типових особистісних властивостей людей мистецького фаху 
в цьому переліку збігаються зі складовими творчої (креативної) особистості, 
наведеними вище.

Приклади щодо результативної захопленості мистецтвом художньої фо-
тографії уможливлюють висновок, що цей засіб розвитку особистості може 
бути дієвим та ефективним для творчого самовираження, самореалізації, само-
вдосконалення людей будь-якого фаху, віку, рівня підготовки, оскільки при 
створенні власне художньої фотографії творчий процес здійснюється як і в 
інших видах творчої діяльності: натхнення, виникнення ідеї («інсайт»), творча 
візуалізація, практична реалізація задуму.
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В історію вітчизняного мистецтва 1930-ті — перша половина 1950-х рр. 
увійшли під знаком тотального панування соціалістичного реалізму, знищення 
художніх напрямків 1920-х рр., повної ідеологізації творчості та її суцільного 
підпорядкування вимогам радянського політичного устрою. Однак, при уваж-
ному аналізі художнього життя країни та самого мистецтва цей час виглядає 
далеко не однозначним, в ньому виокремлюються певні періоди. Та й утвер-
дження соцреалізму в Україні, розвиток її мистецтва в ці роки порівняно з ін-
шими республіками СРСР і, зокрема, з Росією, мав свої особливості, розстав-
ляючи інші акценти у картині епохи.

Ця своєрідність мистецько-культурного поступу стає чи не найбільш 
очевидною саме сьогодні, коли є можливість розглядати вітчизняне мистецтво 
вцілому — в його підрадянських та західних областях. Адже історія України, її 
довготривала бездержавність та розірваність на окремі частини суттєво впли-
нула на її мистецтво. І тут, як не парадоксально, виняткове значення епохи 
тоталітаризму для України полягає в тому, що саме на неї припадає довго-
очікуване об’єднання національних земель, утворення її сучасних державних 
кордонів. Не варто забувати, що до 1939 р., коли за умовами пакту Молотова-
Ріббентропа до радянської України були приєднані Західні землі (Буковина 
і Закарпаття увійшли до складу УРСР 1944-го, а Крим — 1954 р.), розірване 
між різними державами українське мистецтво розвивалося у протилежних 
суспільно-політичних умовах. Тому, якщо у Східній, радянській Україні епоха 
соцреалізму офіційно була розпочата відомою постановою ЦК ВКП (б) від 
23 квітня 1932 р. «Про перебудову літературно-художніх організацій», що 
призвело до утвердження повного державного контролю над мистецтвом, то 
у Західній Україні цей час позначений активним залученням до ідей європей-
ського модернізму, формуванням творчого середовища не тільки у Львові, 
а й в Ужгороді, Станіславі, Чернівцях. Якщо у Києві та Харкові 1930-ті стали 

Галина СКЛЯРЕНКО

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО 1930–1950-х рр.
Етапи, спрямування, твори
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часом політичних репресій, поступового і все більш жорсткого протиставлення 
радянського мистецтва світовому, що, врешті, призвело до принципового від-
городження від західного художнього процесу у повоєнні роки, то у Львові 
продовжували проходити виставки за участю майстрів світового модернізму 
— експонувалися твори Пікассо, Дерена, Вламінка інших, діяло об’єднання 
АРТЕС (1929–1935), що програмно шукало нових шляхів у мистецтві, поєдную-
чи власний регіональний і світовий досвід, а у 1930–1939 — АНУМ (Асоціація 
національного українського мистецтва), яка намагалася залучати до своїх 
виставок як західноукраїнських, так і радянських митців. Та й взагалі, саме 
кінець 1920-х — 1930-ті рр. в Галичині стали періодом надзвичайної активіза-
ції художнього життя, організації різних мистецьких угруповань, серед яких 
варто згадати хоча б польське «Товариство приятелів красних мистецтв». Тоді 
ж на Закарпатті було створене «Товариство діячів образотворчого мистецтва 
Підкарпатської Русі», що заклало основи своєрідної школи живопису. Тому 
фактично, на відміну від Росії, де вплив соцреалізму став майже тотальним 
у 1930-ті, в Україні епоха його панування розпочалася пізніше, охопивши 
мистецтво з середини 1940-х рр. 1930-ті ж у радянській Україні пройшли під 
знаком «боротьби з націоналізмом», знищення інтелігенції, масових репресій 
та голодомору 1933 р., що завдав невиліковних травм національній свідомості. 
Не випадково Спілка художників України була створена лише 1938 року, віді-
граючи з цього часу у вітчизняній художній культурі далеко не однозначну 
роль: державного контролю над мистецтвом, ідеологічного проводу, професій-
ної спілки, творчо-виробничої структури тощо.

Такий погляд на мистецтво розглядуваної епохи незвичний для україн-
ського мистецтвознавства, де традиційно головне місце посідає саме образот-
ворчість радянської України. Він висуває багато проблем і запитань, вимагаючи 
аналізу та дослідження не тільки фактично забутих, викреслених із вітчизня-
ної культури (таких, наприклад, львівських художників як О. Ган, Л. Лілле, 
М. Володарський, Е. Яніш, Т. Войцеховський та інші, образотворчої спадщини 
Бруно Шульца, який у 1930-ті експонував свої живопис та графіку у Львові), 
а й уваги до ранніх етапів творчості визнаних українських майстрів (А. Ерделі, 
Ф. Манайло, М. Райх-Сельська, О. Шатківський та інші), які значною мірою 
окреслили провідні тенденції образотворчості пізніше, у 1960-ті рр. Неописаним 
лишається на сьогодні й мистецтво Криму, де у 1930-ті продовжували працюва-
ти такі митці, як М. Волошин, Ф. Богаєвський та М. Самокиш, причому останній 
невдовзі набув статусу провідного українського художника, став одним із пер-
ших у СРСР лауреатів державної сталінської премії. 1930-ті рр. у Криму — час, 
коли репресії стосовно художників «кримськотатарського Ренесансу» 1920-х 
поєднувалися із новою організаційно-художньою діяльністю, позначений ви-
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ставками, на яких виступали «забуті» історією мистецтва А. Ярмухамедов, 
М. Абселямов, Халілев, А. Устаєв, С. Османов, Т. Афузов, Л. Брюмер, Соглобов, 
Гаман-Шпажинська, Медведовський, Людовий, Бирзгал та інші [1].

У 1930-ті кордони радянської культури ще не перетворилися на «залізну 
завісу». Це станеться пізніше — з 1947 по 1954 р. Тоді ж окремі вибіркові ви-
ставки зарубіжного мистецтва ще відбувалися. Можна згадати виставки тво-
рів К Кольвіц у Києві, Одесі та Харкові 1932 року, американських художників 
Джон Рид-клубу у Харкові 1933-го, Ф. Мазереля у Києві та Харкові 1935-го, 
виставку іспанського революційного плакату в Києві 1938-го [2]… 
Підтримувалися контакти між радянськими та західноукраїнськими, зокрема 
львівськими митцями. Упродовж 1930-х у Харкові виходить друком журнал 
«Західна Україна», який так чи інакше висвітлює її культурне життя. Сюди, 
до Львова, виїжджають не тільки багато художників з радянської України — 
достатньо згадати такого видатного майстра як П. Ковжун, експонує свої 
твори М. Глущенко, який жив на той час у Москві. Слід зазначити, що радян-
ське мистецтво викликало тоді надзвичайний інтерес, тим паче, що в Західній 
Україні авангардистські ідеї 1910-х — 1920-х рр. не були поширені, та й нові 
колективістські риси життя, побуту, культури, декларації нового змісту та де-
мократичного спрямування мистецтва здавалися перспективними та надихаю-
чими. Зв’язок між радянським та західноукраїнським мистецтвом довоєнного 
часу — нова тема для мистецтвознавчих та культурологічних досліджень. 
Варто згадати, хоча б, твори 1930-х рр. Романа Сельського — картину 
«Броненосець «Потьомкін»», написану під враженням від перегляду славет-
ного фільму С. Ейзенштейна, «Червоні прапори», «Вечір із друзями (Слухають 
радіо)», що поєднали український та французький досвід живопису з новими 
актуальними сюжетами та настроями. Пізніше, після приєднання до УРСР, 
виставки львівських та закарпатських митців будуть сприйматися як ковток 
свіжого повітря, як певний вихід у європейський простір з його модерніст-
ськими ідеями, як своєрідне бачення національних традицій, не затьмарених 
радянською ідеологією, наступ якої і тут після 1939 р. жорстко позначився 
на творах та долях художників. У 1939–1941 рр. у Львові засновують Оргкомітет 
художників, через який влада здійснювала селекцію митців на «придатних» 
і «непридатних» бути носіями нового мистецтва. Залучення до цієї структури 
відомих західноукраїнських художників, як і доволі розмаїта виставка обра-
зотворчого мистецтва західних областей України 1940-го р. у Москві, мали 
перехідний характер до утвердження соцреалістичної естетики. 1939 р. 
у Львові проходила Перша виставка митців Радянської Львівщини, де твори 
І. Труша, Р. Сельського, В. Турина, Я. Музики та інших були представлені як 
«радянське мистецтво».
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Можливо, варто слідом за літературознавцями [3] позначити в мистецтві 
початок загальної епохи соцреалізму в Україні серединою 1940-х рр., вимагаю-
чи і від «західних» художників, які здебільшого навчалися у Європі, і від «схід-
них», що переважно пройшли школу Києва, Петербурга та Москви, повністю 
змінити своє мистецтво, так чи інакше підпорядковуючи його новому політико-
естетичному канону. Не випадково, аналізуючи радянське мистецтво 1930-х рр., 
московський мистецтвознавець М. Герман охарактеризував одну з його голо-
вних рис як «певну розгубленість» [4], де, з одного боку, ще зберігалася 
пам’ять про «імпульс 1920-х», з їхніми образно-пластичними надбаннями 
та професійною культурою, з іншого — було необхідно підключатися до нових 
вимог. В Україні ж ця «розгубленість» підсилювалася і необхідністю відмови-
тися від ідей національного відродження 1920-х. Задекларована соцреалізмом 
нова формула мистецтва — «національного за формою та соціалістичного за 
змістом», відкидала не тільки намагання залучити українське мистецтво до єв-
ропейських культурних надбань, а й осмислити зміст та тенденції національно-
го художнього досвіду, що визначав творчі позиції М. Бойчука та багатьох ін-
ших провідних вітчизняних митців. Промовисто з цього приводу звучать слова 
І. Падалки: «Ніхто з нас, вивчаючи свій фах в минулому, не міг передбачати 
сучасні вимоги щодо мистецтва і, звичайно, не міг намалювати картини бездо-
ганні на сьогодні» [5]. Продовжуючи думку Падалки слід зазначити, що «без-
доганні» для радянського мистецтва твори з’являться в Україні пізніше, напри-
кінці 1940 — початку 1950-х, визначивши його подальші естетичні стереотипи 
та настанови.

Виокремлюючи 1930-ті як певний період у вітчизняному мистецтві, варто 
порівняти «знакові» картини 1930-х і 1940-х, аби різниця між ними стала оче-
видною. І «Кадри Дніпробуду» К. Трохименка (1937), і «Переможці Врангеля» 
Ф. Кричевського (1934), де ще присутній, нехай вже згасаючий, досвід початку 
ХХ ст. з його увагою до художньої мови, фахових засад мистецтва та нових 
людських образів-типів, що принесла революція, суттєво відрізняються від 
«Тосту за великий російський народ» М. Хмелька (1949), «Сталін на крейсері 
«Молотов» В. Пузиркова (1949), «Під захист росіян» В. Шаталіна (1954) чи 
«Господарів землі» О. Максименка (1947) та інші, де зрозуміла сюжетність 
композиції все більше нагадує театральні постановки, а брехливість радянсько-
го ідеологічного міфу набуває квазіестетичного характеру.

Отже, в загальному розвитку мистецтва так званої «тоталітарної доби» 
в Україні можна виділити кілька періодів: з середини 1930-х до 1941 року, коли 
поступове і болісне утвердження соцреалізму проходило під знаком «стилю 
бадьорості», що мав інтерпретувати реальність крізь образи нового радянсько-
го міфу, поєднуючись із поступовим відкиданням попереднього модерністсько-
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го досвіду, що в цілому трактувався тепер як «формалізм»; та від середини 1940 
— до середини 1950-х, коли соцреалістичні ідеї не тільки повністю перекрили 
вітчизняне мистецтво, а й набули жорсткої канонічності.

Окремої уваги заслуговує період Великої Вітчизняної війни. І не тільки 
через спустошені українські музейні збірки, знищення митців, нову хвилю 
творчої еміграції — Україну залишили В. Кричевський, Я. Гніздовський, 
С. Гординський, С. Луцик, М. Осінчук, М. Мороз, Л. Перфецький, М. Кміт, 
М. Азовський, М. Неділко інші. Наслідком війни стають масові депортації на-
селення західних областей України, 11 травня 1944 р. здійснюється постанова 
Державного комітету оборони № 5859 про виселення кримських татар 
з Кримської АРСР. Одночасно в творчій свідомості воєнних років дослідники 
відзначають нові несподівані риси: війна, як не дивно, «розковувала», вивіль-
нювала свідомість, у мистецтво повертався його трагічний вимір, потреба пере-
глянути життєві цінності, висуваючи на перший план відкинуті радянською 
системою милосердя, особисту відвагу, духовну силу. У повоєнні десятиліття 
тема війни стане однією з провідних у радянському мистецтві, а її тлумачення, 
постійно залишаючись під суворим ідеологічним контролем, стане засобом по-
літичних маніпуляцій історією.

Однак, говорячи про роки війни, варто згадати кілька творів, що мають 
особливе значення для вітчизняного мистецтва, несуть відкриту особисту ав-
торську позицію. Серед них — документальна кіноповість Олександра 
Довженка «Україна в огні», що, ніби продовжуючи ідеї 1920-х, показувала по-
дії війни як національну трагедію народу, болісно і пристрасно сприйняту 
митцем через людські страждання. Офіційною реакцією на цей твір, як відомо, 
стала постанова політбюро «Про антиленінські помилки й націоналістичні 
збочення в кіноповісті Довженка “Україна в огні” від 31 січня 1944 р…» Тоді ж 
були створені кілька графічних серій київського художника Зіновія Толкачова, 
що посідають особливе місце не тільки у радянському, а й європейському мис-
тецтві.

…Восени 1941 р. художник розпочав графічну серію «Окупанти», над 
якою працюватиме до 1944 р. Різнопланові за образним звучанням — то жор-
стко гротескні у зображенні фашистів, то глибоко психологічні чи майже 
символічно-узагальнені («Дівчина з біркою», «Жінка з Канева», « За колючим 
дротом» інші), — його композиції відкривали «непарадний» бік війни, де не бу-
ло ані державних вождів, ані переможних військ, ані генералів та маршалів. 
Їхній головний зміст розкривався з іншої точки зору — через страждання жі-
нок, дітей, старих, які взяли на себе справжній тягар жорстоких випробувань. 
Напружено емоційні, відверто драматичні, ці твори повертали в мистецтво об-
разність експресіонізму, притаманну художнику ще з 1920-х рр. і «притишену» 
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у 1930-ті. Тепер же експресіоністичність життя перевершувала експресії мисте-
цтва. Від художника вимагалися лише мужність і відвага дивитися на те, що 
відбувається, прямо, чесно і відверто. Толкачов їх мав. 1944 р. з військами ра-
дянської армії він опинився у Польщі в містечку Соколуві поблизу Майданека, 
а в січні — в Освенцимі. Під враженням від побаченого він розпочинає серії 
творів — «Майданек», «Квіти Освенцима», «Освенцим», над яким буде потім 
працювати все життя, переводячи малюнки у літографії. Він малює на тому 
папері, який вдається знайти — офіційні бланки комендатури та коменданта 
Аушвіца (Освенцима), оберпрезидента провінції Верхня Сілезія, фірмові блан-
ки «І.Ф.Фарбеніндустрі». Штампи казенних паперів увійшли до образного ладу 
його творів як невід’ємні компоненти, підкреслюючи документальну основу 
зображеного, підсилюючи їхнє звучання як звинувачувальних документів. Він 
малював затаврованих дітей, купи жіночого волосся, серед якого стирчала ді-
воча кіска з бантиком, газові камери… На початку 1945-го з’явилася дивна 
і несподівана, як на той час, графічна серія «Христос на Майданеку». Вона 
складалася з п’яти аркушів: «Ворота відкриті», «Явлення», «Се людина», 
«Газова камера», «Крематорій» і зображувала Ісуса Христа — ось він добро-
вільно входить у відкриті ворота концтабору; у строкатій арештантській куртці 
стоїть серед в’язнів, приймаючи на себе їхню долю (на його куртці нашиті жов-
та зірка, трикутник, квадрат та інші знаки, якими гітлерівці мітили людей 
у концтаборах за різними категоріями). А потім він проходить крізь те пекло, 
яке тут, на землі, одні люди вигадали для інших. Від цих творів віяло тим осо-
бливим знанням і баченням світу, що відкривається людині у хвилини справж-
нього прозріння, коли, як мішура, злітає декорація будь-яких ідеологічних 
конструкцій, і людина та її життя постають у своїй оголеній та страшній правді. 
В контексті радянського мистецтва цей цикл, що розкриває людські страждан-
ня через вселюдський культурно-релігійний символ, залишився одиноким. 
Проте у світовому мистецтві подібне бачення знаходить відгук у широкому 
колі імен та творів. Можна згадати літографії О. Кокошки, присвячені Першій 
світовій війні — «Іов» та «Страждання», малюнок Г. Гроса 1928 р. «Розп’ятий 
Христос у противогазі», через який він показував трагедію людини у світовій 
війні, графіку Є. Барлаха кінця 1930-х, «Біле розп’яття» М. Шагала 1938 р., ві-
домі рельєфи Д. Манцу на «Воротах смерті» 1940-х рр… Упродовж 1945 р. 
твори З. Толкачова широко експонувалися в Польщі, викликаючи підтримку 
публіки та критики. Вдома ж, в Україні, реакція була протилежною: пристрасні 
та правдиві малюнки митця були визнані «ворожими, несумісними з принципа-
ми радянського мистецтва». Парадоксом, на жаль, традиційним для радянської 
дійсності, було те, що цих робіт Толкачова тоді, фактично, майже ніхто тут 
не бачив. Він показав у Києві лише кілька аркушів із циклу «Квіти Освенцима» 
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та «Майданек». Серію ж «Христос на Май данеку» та інші експонувати навіть 
не збирався. Більшість із них зберігалася в сховищах Київського музею захід-
ного та східного мистецтва, директором якого на той час був давній товариш 
Толкачова Василь Овчинніков. Але без відома і дозволу їх обох «хтось» поди-
вився і доповів «компетентним особам»… Наприкінці 1940-х ім’я Толкачова (а 
разом із ним і В. Овчиннікова за його триптих «Бабин Яр») стало майже про-
зивним. Його таврували всі — від партійних зборів художників до пленуму ЦК 
КП(б)У, від сесій Академії мистецтв СРСР у Москві до колишнього товариша 
і однодумця В. Касіяна, звинувачуючи у «космополітизмі, який завжди йде по-
руч з буржуазним націоналізмом», «насаджуванні християнських цінностей», 
«викривлюванні образу радянської людини» [6]… Ім’я Зіновія Толкачова на-
довго було викреслене з офіційного мистецтва, активно працювати він зміг 
лише у середині 1960-х рр. Проте повністю його воєнні серії були показані гля-
дачам лише у післярадянський час.

Особливе місце в радянському мистецтві належить картині Володимира 
Костецького «Повернення» (1947) — одному із найбільш правдивих, чесних 
і щирих образних відгуків на пережите в часи Великої Вітчизняної. На відміну 
від більшості помпезних полотен того часу, твір звертався до особистих люд-
ських переживань, повертаючи в мистецтво справжній «людський вимір», пси-
хологічність. Художник пише також низку портретів, серед яких варто виді-
лити портрети генерала С. Ковпака та скульптора М. Лисенка, відзначені 
глибиною і неоднозначністю психологічної характеристики. Не випадково то-
гочасні критики закидали митцеві «деяку суперечливість загального емоційно-
го тону, наче людям Костецького перш за все важко живеться на світі» [7]…

Та повернімося у 1933 р. до розширеного пленуму Оргбюро Спілки 
Радянських художників та скульпторів України, матеріали якого тоді ж були 
надруковані у збірці «До перебудови образотворчого фронту». Тим паче, що ці 
документи й досі не стали предметом мистецтвознавчого аналізу. За радян-
ських часів це було зрозумілим, адже більшість із доповідачів та учасників 
пленуму впродовж 1930-х — початку 1940-х були репресовані. Його головна 
тема — заперечення попереднього дискусійного десятиліття і намагання зро-
зуміти нові вимоги, що їх ставила перед митцями держава, проголошуючи но-
вий єдиний напрямок творчості — соціалістичний реалізм, що супроводжував-
ся «зростанням боротьби проти класово ворожих проявів і, насамперед, проти 
українського націоналізму». У доповідях критика А. Хвилі та наркома освіти 
В. Затонського «ворогами української культури» називають М. Скрипника, 
В. Курбаса, В. Єфремова, Г. Нарбута, мистецтвознавців Д. Щербаківського, 
Ф. Ернста, критиків І. Врону, В. Хмурого, активно працюючих художників зви-
нувачують у «формалізмі». У своїх виступах більшість з них (В. Седляр, 
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А. Страхов, В. Меллер, О. Хвостенко-Хвостов, І. Падалка, Б. Кратко, 
В. Овчинніков, А. Таран, В. Касіян, З. Толкачов) «розкаюються» у попередніх 
«помилках», обіцяють надалі робити «ідеологічно витримані і бадьорі речі». 
Доведений до відчаю кількарічною травлею Михайло Бойчук прилюдно зріка-
ється своїх творчих переконань: «Кожному з нас, і особливо мені, потрібно 
ясно, чітко сказати, за що він — за соціалістичний реалізм чи за своє минуле. Я 
ясно і недвозначно відповідаю: за соціалістичний реалізм, проти того, що 
зветься тепер «бойчукізмом» [8]…

Чи не найбільш незалежно і вільно виступає Анатоль Петрицький, наголо-
шуючи: «… мені «формалізм» дав дещо корисного, бо я навчився всім дисциплі-
нам малярства і зробив багато цікавих з технічного боку праць. (…) Формалізм 
був для мене засобом відходу від умираючого старого, формалізм для мене був 
процесом шукання художньо-виразної мови. Я керувався бажанням знайти 
більш співзвучну, більш гостру форму для виразу своєї думки, я щиро хотів 
промовляти до мас своїми картинами» [9]. Він говорить про великий талант 
Пікассо, про особисту відповідальність митця за свою творчість, про необхід-
ність формальної майстерності, без якої мистецтво неможливе… Наприкінці 
1930-х М. Бойчук, В. Седляр, І. Падалка, А. Хвиля були знищені, А. Петрицький 
став членом КПРС, народним художником СРСР, двічі лауреатом сталінської 
премії…

Головна тема, обговорювана на пленумі — нове мистецтво соціалістично-
го реалізму, обшири та риси якого ще не визначені. У своїй промові А. Хвиля 
підкреслює необхідність зробити мистецтво зрозумілим широким масам, ви-
вести його «на рівень досягнень в промисловості і сільському господарстві» (!), 
соцреалізм в його розумінні — «це бадьорий творчий заклик через образ 
до мас, це свіже, бадьоре повітря…, що грає в яскравих фарбах з полотна…» 
[10]. Головні засади нового мистецтва будуть викладені через рік на Першому 
всесоюзному з’їзді радянських письменників у Москві у доповідях О. Жданова 
та М. Горького. Творити радянське мистецтво тепер означає «знати життя, 
щоб уміти його правдиво змалювати в художніх творах, змалювати не схолас-
тично, не мертво, не просто як «об’єктивну реальність», а змалювати дійсність 
в її революційному розвитку. При цьому правдивість та історична конкретність 
художнього зображення повинні поєднуватися із завданням ідейної переробки 
і виховання трудящих в дусі соціалізму» [11]. Головними рисами мистецтва ви-
значаються партійність, ідеологічно-пропагандистське спрямування, каноніч-
ність висловлювання. Розробляється жорстка ієрархія видів, жанрів та тем, де 
провідне місце відводять живопису у формі «тематичної картини» на історико-
революційну тему, зображенням героїчної праці радянських людей, вагому 
роль відіграють портрети партійних вождів, героїв війни та праці, сцени радян-
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ських свят, пейзаж та натюрморт відносять до «нижчих» жанрів, проте ідеоло-
гічні вимоги поширюють і на них. Радянське мистецтво має бути перш за все 
оптимістичним, піднесеним, зображувати позитивних героїв, бути зрозумілим, 
позбавленим будь-якої багатозначності чи образної невизначеності. У вітчиз-
няному та світовому мистецтві визначають «позитивні» та «негативні» періоди, 
що інтерпретують за ленінською теорією «двох культур», через що з історії 
«викреслюють» цілі етапи, «як ідеологічно шкідливі». М. Горький наголошу-
вав: «Нам необхідно знати все, що було в минулому, але не так, як це вже було 
розказано, а так, як це висвітлюється вченням Маркса-Леніна-Сталіна» [12]. В 
цьому зв’язку період 1907–1917 рр. у вітчизняній культурі класифікують як 
«найбільш ганебне і безсоромне десятиліття». Всю історію мистецтва тепер 
розглядають крізь призму «єдиного методу», що суттєво вплине на засади са-
мого мистецтвознавства: «…метод соціалістичного реалізму просяк всі жанри 
мистецтва, що принципи його творчого методу однаково пристосовані до зо-
браження соціалістичної дійсності та до відновлення минулого, до відтворення 
людини і до показу природи» [13]. Упродовж 1930-х вимоги до мистецтва уточ-
нюються в «боротьбі з формалізмом» у викривальних кампаніях, зокрема 
йдеться про статті у газеті «Правда» 1936 р. (26 січня — проти музики 
Д. Шостаковича, 20 лютого — «Какофонія в архітектурі», 1 березня — «Про 
художників-пачкунів»). Ближче до кінця 1930-х все більше звужується діапа-
зон мистецького вислову, різко обривається художня динаміка. У 1939 р. за-
тверджуються державні сталінські премії, в яких, як підкреслювала критика, 
потрібно було бачити «окрім визнання заслуг та успіхів окремих майстрів, ще 
й керівні вказівки на те, які види мистецтва і які жанри являють сьогодні голо-
вний інтерес, які художні прийоми і засоби найліпшим чином відбивають сьо-
годнішні завдання» [14]. Одним із перших лауреатів став М. Самокиш за по-
лотно «Перехід через Сиваш» (1935). Показово, що насправді картина була 
далека від декларованого реалізму, виростала радше із засад пізнього акаде-
мізму, засвідчуючи постійне протиріччя між риторикою та практикою соцреа-
лізму, що мав не стільки «демократичні», скільки суто імперські амбіції.

В ієрархії офіційних тем в українському мистецтві одне з провідних місць 
від середини 1930-х рр. посідає «Шевченкіана», стимульована широким дер-
жавним святкуванням 125-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. Поряд 
із «Ленініаною» вона збереже своє місце в образотворчості й у подальші деся-
тиліття, віддзеркалюючи не тільки інтерпретацію образу та творчості поета, а й 
візії національної культури, її місце в радянській системі.

Використання творчості Шевченка в тих чи інших ідеологічних конструк-
ціях розпочалося набагато раніше. Ще наприкінці ХIХ ст. літератори піддавали 
критиці «культ Шевченка», що склався в українській культурі, перекриваючи 
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не тільки можливість вільного й різнобічного аналізу його творчості, а й залу-
чення до національної традиції нових, інших, тепер уже модерністських мис-
тецьких ідей. Про це писали І. Франко, М. Драгоманов, М. Среблянський, 
М. Евшан, пізніше В. Семенко та поети пан-фурутистського журналу «Нова 
генерація», для яких, попри все, авторитет Кобзаря зоставався непорушним 
[15]. Невипадково Є. Маланюк у книзі «Нариси з історії нашої культури» за-
значав, що «цитатами з Шевченка, як цитатами з Біблії можна доводити все», 
і кожна з «ідеологій» та «партій» у нас може — за допомогою цих цитат — 
з тріумфом проголошувати Шевченка своїм» [16]. Тому цілком зрозумілим є 
факт залучення поета до радянського ідеологічного пантеону. Це розпочалося 
відразу після революції — його ім’я було зазначене у проекті плану монумен-
тальної пропаганди у переліку осіб, яким республіка планувала встановити 
пам’ятники. З того часу поетові присвячували величезну кількість художніх 
творів (живописних картин, скульптур, графічних аркушів, кінофільмів), біль-
шість з яких мала апологетичний або ілюстративний характер, вибудовуючи 
«через Шевченка» радянський канон національного бачення. Про це пише 
Г. Грабович, зокрема підкреслюючи: «… найрішучий наступ проти Шевченка 
розпочався, коли він став об’єктом офіційного святкування — не просто куль-
ту, а культу, твореного тією системою, тією державою, яка стояла проти всьо-
го, що він представляв» [17]. І саме через Шевченка, через ідеологічно затвер-
джене образно-тематичне прочитання його біографії (найпоширенішими 
сюжетами були «Тарас-пастух», «У засланні», «Шевченко в гостях у росій-
ських письменників» інші) й образів його поезії у суспільній свідомості форму-
вався «статус України» та ідея підрядності, «молодшого брата», що вимагає 
постійної опіки, яка відводилася Україні в СРСР. У 1930-ті були створені такі 
канонічні для радянського мистецтва роботи, як картини І. Їжакевича «Тарас-
пастух», «Одне-однісіньке під тином», «Перебендя», К. Трохименка «Тарас 
Шевченко і Енгельгардт», Д. Крайнєва «Друзі у хворого Шевченка», 
В. Костецького «Тарас Шевченко на засланні. Після муштри» інші. Більш ви-
гадливі сюжети «Шевченкіани» з’явилися у повоєнні роки: «Зустріч Т. Г. 
Шевченка з В. Г. Бєлінським на вечорі у О. М. Струговщикова» Ю. Балановського 
(1952), «О. М. Горький читає твори Т. Г. Шевченка селянам у селі Мануйлівці» 
К. Трохименка (1949), «Тарас слухає кобзаря» М. Дерегуса (1956), «В. І. Ленін 
оглядає проект пам’ятника Т. Г. Шевченка в Москві» В. Задорожного (1958) 
інші. Особливе місце в цьому ряду належить картині Г. Меліхова «Молодий 
Тарас Шевченко в майстерні К. П. Брюллова» (1947), де через сюжетну сцену 
алегорично відтворено взаємодію російського і українського мистецтва.

…Післявоєнний період позначився в СРСР новими ідеологічними кампані-
ями, які суттєво вплинули на художній розвиток. Як справедливо зазначає 
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М. Герман, це був час «приголомшеної війною і одночасно звільнюваної свідо-
мості, час різких змін моральних пріоритетів, нових надій, іншого погляду 
на минуле і на майбутнє. А головне, час зовсім неоднорідний, де ситуація по-
стійно, принципово та «несинхронно» змінювалася, причому в різних галузях 
політики і культури по-різному» [18]. Тому на його початку — радість пере-
моги, відчуття свободи, братання з «другим фронтом», а вже з 1946-го — роз-
гортання «холодної війни», викривальні ждановські ідеологічні кампанії — по-
станови про журнали «Звезда» і «Ленинград», « Про одну антипартійну групу 
театральних критиків», «Про репертуар драматичних театрів і заходи щодо 
його поліпшення», «Про кінофільм «Большая жизнь», «Про оперу «Велика 
дружба» В. Мураделі, «боротьба з космополітизмом», »буржуазним націона-
лізмом», «впливами Заходу» тощо. В постанові «Про недоліки і заходи поліп-
шення видання політичних плакатів» зокрема зазначалося, що впродовж війни 
у графічній продукції проявився рух «назад, до нереалістичного умовного зо-
браження», чому потрібно покласти край [19]. В Україні до цього додалися 
постанови 1946 р. «Про перекручення та хиби в «Нарисі історії української 
літератури», «Про журнали «Перець» та «Вітчизна», «Про репертуар драма-
тичних і інших театрів України»… 1949 р. Пленум ЦК КП(б)У оголосив про 
зростання ідеологічної боротьби, в якій «буржуазний націоналізм та безрід-
ний космополітизм завжди виступають вкупі, як дві сторони однієї медалі» 
[20]. У програмній статті в газеті «Радянська Україна» від 6 березня художник 
О. Пащенко закликав боротися не тільки проти «формалістів, ідейно хибних 
творів», а й проти критиків, яким він залишав лише опис та коментування екс-
понованих на виставках творів. В. Касіян у статті про присвячену йому ж само-
му книгу, відмежовуючись від її автора, якого звинуватили у «космополітиз-
мі», наголошував: «… так зване «європейське визнання» для радянського 
художника давно перестало бути похвальною оцінкою його творчості …Для 
радянського художника похвалою є висловлювання про його творчість пред-
ставників партії і уряду, оцінка широких трудящих мас» [21].

Трагічні пустоти, як зазначив мистецтвознавець О. Голубець, виникли 
у повоєнному мистецтві Західної України, де частина художників опинилася 
на еміграції, інша — була репресована. До Львова направили випускників ра-
дянських художніх вузів для «перевиховання» тих, хто залишився, та ідейного 
підсилення мистецького середовища. Однак, «здійснюваний здебільшого об-
меженими і примітивними в своїй основі особами, процес ідеологічного «пере-
виховання» місцевих художників перетворювався на суцільний морально-
психологічний терор… Пройшовши мистецьку школу західного типу і гарт 
модерністичних течій, вони аж ніяк не могли серйозно сприймати метод соціа-
лістичного реалізму, … а тому багатьох чекав важкий шлях духовного «роздво-
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єння», який неминуче вів до відчутних морально-психічних травм, розчаруван-
ня, пияцтва. У створеній атмосфері… часом навіть важко було зрозуміти, чого 
ж вимагалося, адже пропоновані зразки соцреалізму переважно взагалі не-
можливо було назвати творами мистецтва» [22]. Відбувалося розшарування 
творчих сил не за художніми, а суто особистими переконаннями, де одним 
вдалося зберегти творчу особистість, інші ж вдавалися до виконування робіт, 
що суперечили їхнім переконанням. Достатньо згадати, хоча б, полотна 
Й. Курилася «Свиноферма в колгоспах Західної України» (1949), Л. Левицького 
«Дума про возз’єднання» (1951–1954), В. Манастирського «Зустріч воз-
з’єднаних» (1954) інші.

Наприкінці 1940-х — початку 1950-х антиформалістичні кампанії затор-
кують різнобічні аспекти мистецтва. Все більш парадоксальним стає деклару-
вання опертя на традиції передвижників як головних для радянського мисте-
цтва, адже загальновідомо, що їхня творчість була просякнута соціальною 
критикою, зверненням до правдивого, реалістичного відображення життя. 
Тепер же різниця між «старим» реалізмом і соцреалізмом прокреслюється са-
ме через відкидання його головних рис: «…якщо передвижники у своєму мис-
тецтві показували з особливою реалістичною силою негативні сторони росій-
ського життя, досягнувши найвищої майстерності сатиричного, викривального 
жанру, то радянський живопис зображує переважно позитивні сторони життя, 
розвиваючи жанр стверджуючий» [23]. На відміну від «стилю бадьорості» 
1930-х мистецтво 1940–1950-х набуває ознак «тріумфального класицизму», 
з його помпезністю, тяжінням до багатофігурних сцен та святкових маніфеста-
цій. Чи не найповніше стиль десятиліття відбився у картинах М. Хмелька, що 
повністю відповідали змістовим та формальним параметрам повоєнного соцре-
алізму. «Хрущов і Ватутін під Києвом», «Тріумф Батьківщини, що перемогла», 
«Навіки з Москвою, навіки з російським народом», «Переяславська рада», на-
писані у 1947–1954 рр., являли собою багатофігурні сцени з театрально-
кулісною композицією, яскравим кольором, чіткою деталізацією, святково-
піднесеним настроєм.

У 1948 та 1949 рр. у Москві закривають Музей нового західного мистецтва 
та Державний музей образотворчого мистецтва ім. О. Пушкіна. В музеях 
України проходять «ідеологічні чистки» колекцій — знищують або переносять 
до «спецхрану» твори широкого пласту мистецтва кінця Х1Х — 1920-х рр. 
Антизахідна політика в культурі набуває все більшого розмаху, виключаючи 
будь-які виставки позарадянського мистецтва в СРСР. Поширюються рішення 
Постанови ЦК ВКП(б) від 14 серпня 1946 «Про підписку та використання іно-
земної літератури», де йдеться про скорочення числа організацій, яким дозво-
лено виписувати закордонні видання без попередньої цензури. Ставлення 
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до «іншого» досвіду формулюють головні теоретики країни: «Найслабкіший 
твір радянського живопису або скульптури несумірно вищий від «наймодні-
ших» та найславетніших творів формалістів Америки, Франції та Англії» [24].

З 1949-го в практику входить писати картини «бригадним методом», що 
остаточно знищує всяку творчу індивідуальність, розглядаючи мистецтво як 
відвертий пропагандистський засіб. Подібні роботи пишуть не тільки молоді, 
а й поважні художники. Серед них «Переяславська Рада» М. Дерегуса, 
С. Репіна, С. Савенкова (1951), «За мир» В. Вихтинського, Б. Жукова, Е. Левіна, 
Л. Чернова, Л. Шматько(1950), «Гімн любові народної» О. Шовкуненка, 
П. Білецького, І. Рєзніка (1951), «Передвижники» Й. Карася, С. Солодовникова, 
Г. Томенка (1951) інші.

Друга половина 1940-х позначилася широкою кампанією проти «живо-
писності», що мала остаточно викоренити залишки «формалізму». В живописі 
утверджувалася жорстка форма висловлювання, базована на точному малюн-
ку, ясності сюжету й чіткій композиції. Вона супроводжувалася боротьбою 
з «етюдизмом, суб’єктивним ліризмом, перебільшенням ролі пейзажного жан-
ру». 1948 р. у доповіді «Про роботу Оргкомітету і заходи поліпшення діяльнос-
ті спілок радянських художників» О. Герасимов підкреслював необхідність 
знищення залишків імпресіонізму, сезанізму, стилізаторства та естетизму, які 
тягнуть митців «до буржуазно-насолоджувального розуміння ролі мистецтва, 
до аполітичності і безідейності, до імпресіоністичної крихкості форм, до «жи-
вописності» як абстрактної і незалежної від змісту категорії» [25]. Якщо 
у 1930-ті роки імпресіонізм як систему живопису хоча й критикували, проте 
трактували як вид живописної мови, то наприкінці 1940-х його тлумачать як 
«реакційний напрямок в мистецтві». Визначальним завданням художника стає 
«монументально-історична картина на сучасну тему», або «пейзаж-картина», 
позбавлена авторської суб’єктивності та живописних проблем. Боротьба «з 
імпресіонізмом» триватиме до 1954 р.

У другій половині 1940-х рр. в українське мистецтво приходить нова гене-
рація художників, яка на довгі десятиліття визначить офіційне обличчя вітчиз-
няної образотворчості — В. Пузирков, О. Лопухов, В. Шаталін, В. Задорожний, 
П. Сулименко та інші. Одночасно в українських вузах навчаються ті, хто стане 
головними «реформаторами» мистецтва років «відлиги», головне спрямування 
якого полягатиме у програмному протистоянні саме цьому «ганебному десяти-
літтю» 1940–1950-х.

… Повоєнні роки — початок активної творчості одного з провідних укра-
їнських художників другої половини ХХ ст. Тетяни Яблонської. Хоча її перші 
роботи з’явилися на виставках ще у 1938–1939 рр., саме тепер вони стають 
етапними для вітчизняного живопису. «Ворог наближається», присвячена 
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рокам Великої Вітчизняної війни, «Перед стартом», «У парку», що являли со-
бою живі жанрові сцени, позначені безпосередністю сюжетів, натурною до-
стовірністю зображення, яскравістю колористичного рішення. Та найважли-
вішою для цього періоду стала славетна картина «Хліб» (1949), що отримала 
державну премію, зразу ж висунувши молоду художницю в шерег провідних 
майстрів соціалістичного реалізму. Не зважаючи на штучність композиції, по-
зуючих, немов для кіно, персонажів, вона і нині привертає увагу насиченим 
колоризмом, що склав головну рису виняткового живописного таланту 
Т. Яблонської. У подальші роки, як відомо, художниця буде складно і болісно 
звільнятися від соцреалістичних схем (твори 1970–1990-х рр.), повертаючись 
до складного, глибокого, підкреслено індивідуального, емоційно неоднознач-
ного живопису…

Отже, розмова про «тоталітарні десятиліття» в українському мистецтві 
сьогодні лише починається. Її неупереджений розгляд здатний додати нового 
виміру до історії нашої культури, на відміну від соцреалізму поєднавши, наре-
шті, правду мистецтва із правдою життя.
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Серед численних еллінських міфологічних персонажів, образи яких зна-
йшли яскраве втілення в античній літературній традиції та образотворчому 
мистецтві й були пов’язані з Північним Причорномор’ям, варта особливої ува-
ги Іфігенія, дочка Агамемнона, верховна жриця святилища Артеміди у Тавриді. 
Міфи про Іфігенію, що збереглися у творах давньоеллінських авторів, зокрема 
Гесіода [Hesiod. Theog. 411–452], Геродота [Herod. IV. 103] та двох трагедіях 
Евріпіда, впродовж тривалого часу є предметом дослідження багатьох анти-
кознавців. Слід зазначити, що художній образ Іфігенії також був втілений 
в усіх видах античного образотворчого мистецтва: аттичний і південноіталій-
ський вазопис, мозаїки, монументальний живопис Давньої Еллади й Риму, 
скульптурні рельєфи мармурових етруських і римських саркофагів, твори то-
ревтики і гліптики. Усі ці мистецькі надбання вчені, здебільшого, використову-
ють як історичні джерела, намагаючись розв’язати деякі дискусійні питання 
щодо культу Партенос у Херсонесі Таврійському, культури таврів та локаліза-
ції у Тавриді величного храму з вівтарем, де, нібито, виконували жорстокий 
ритуал з людськими жертвоприношеннями [1].

У поодиноких випадках образ Іфігенії потрапляв і в поле зору мистецтвоз-
навців, які розглядали її іконографію з точки зору відповідності літературному 
прототипу [2], або ж окремих сюжетів Троянського циклу [3]. Стислий опис дея-
ких творів із зображенням Іфігенії також можна віднайти і в монографіях, що 
стосуються історії розвитку окремих видів мистецтва або музейних колекцій [4]. 
Проте у мистецтвознавстві до сьогодні немає узагальнюючої праці, де було б про-
аналізовано втілення образу Іфігенії в усій його множинності та багатозначності. 
Пропонована стаття має на меті дослідити деякі аспекти зазначеної теми.

Інтерес давньоеллінських художників до Іфігенії пов’язаний із постанов-
кою в Афінах трагедій Евріпіда «Іфігенія в Тавриді» й «Іфігенія в Авліді» 
в останні два десятиріччя V ст. до н. е. Саме від цього часу еллінський світ за-
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хоплюється театром і творами визначних давньогрецьких драматургів. 
Наприкінці V й у IV ст. до н. е. існував своєрідний взаємовплив живопису й те-
атру. Чимало композицій, що дійшли до нас на розписному посуді Великої 
Греції, митці, поза сумнівом, створювали під враженням не тільки того або ін-
шого твору монументального живопису і оповідей, але й театральних вистав. 
Південноіталійське керамічне виробництво IV ст. до н. е. — яскравий приклад 
втілення окремих театральних сцен у рисунках на багатьох вазах [5].

Для нас особливо цікаві сюжети, де змальовано жертвопринесення Іфігенії 
та впізнавання Іфігенією Ореста в Тавриді.

Задовго до написання Евріпідом трагедій, що спричинили таку пильну увагу 
до Іфігенії в образотворчому й прикладному мистецтві, образ цієї легендарної 
дівчини з’явився в аттичному вазопису архаїчного часу (саме аттичних рисуваль-
ників по праву вважають попередниками різних шкіл вазопису, що сформувалися 
у Великій Греції до 20-х рр. V ст. до н. е.), однак не отримав подальшого розвитку. 
У цій надто нечисленній групі пам’ятників майстри розробляли тему її жертво-
принесення. Як правило, центральну частину композиції займали два воїни, які 
ведуть Іфігенію до вівтаря [6]. Зазначимо, що сцена офірування дочки аргоського 
царя Агамемнона збереглася усього лише на одному червонофігурному апулій-
ському кратері з Британського музею [7]. Багатофігурна композиція розпису 
об’єднана спільним сюжетом. У центрі — вівтар кубічної форми, біля якого від-
бувається чудо перетворення Іфігенії на лань. Дівчина зображена у профіль з по-
хиленою головою, за нею — фігура лані. Біля вівтаря із занесеним над Іфігенією 
жертовним ножем стоїть жрець, ліворуч від вівтаря — юнак, який поставив одну 
ногу на невисокий горбик землі, позначений тонким пунктиром. У руці він тримає 
фіалу з двома гілками. Праворуч — за спиною Іфігенії — Артеміда, яка спряму-
вала погляд на дівчину. У її руках — два списи і лук. Ліворуч, упівоберта до осно-
вних персонажів, сидить Аполлон з лавровою гілкою.

Кратер, розписаний в 370–355 рр. до н. е. майстром із кола Іліуперсіса 
(майстра Руйнування Трої), сформував в апулійському вазопису так званий 
нарядний стиль, для якого характерним є вільне розміщення фігур на різних 
рівнях навколо однієї центральної дії, що дозволяло створити ілюзію просто-
рової побудови композиції. Ґрунт під ногами персонажів позначений пункти-
рами, часто присутні різноманітні архітектурні деталі (в цьому випадку — сту-
пінчастий вівтар). Особливу соковитість колористичній гамі й виразність 
образам додає використання білої та жовтої накладних фарб.

Значно більшою популярністю користувалися у північноіталійських вазо-
писців події, пов’язані з перебуванням Іфігенії у Тавриді, описані Евріпідом 
в однойменній трагедії. Це пояснюється як інтересом еллінів до театральних ви-
став, так і побутуванням на території Великої Греції міфу про те, що саме сюди 
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Орест привіз ксоанон Артеміди з Тавриди. Досліджуючи єдину відому в наш час 
аттичну червонофігурну вазу з Лувра (перша чверть IV ст. до н. е.) зі складною 
багатофігурною композицією, де зображено два портики храму Артеміди 
Таврійської з різними персонажами навколо нього, ми можемо прослідкувати 
практично всі особливості, властиві іконографії Іфігенії на апулійських посуди-
нах упродовж IV ст. до н. е. [8]. Відмінність полягала в тому, що на останніх зо-
бражено один портик або храм; відсутній цар Тоант, натомість, з’явилося багато 
інших персонажів, показаних у більш живописній манері й складних ракурсах.

У творах апулійських вазописців сюжет з Іфігенією відомий за кількома 
червонофігурними посудинами. Більш ранній дзвоноподібний кратер із колек-
ції ДМОМ ім. О. Пушкіна, приписують так званому майстру Лікурга і датують 
340–330 рр. або близько 350 р. до н. е. [9]. На лицьовому боці — легкий, відкри-
тий чотириколонний портик іонійського ордера на двоступінчастому стереоба-
ті, в центрі якого, спираючись ліктем на ксоанон Артеміди, стоїть Іфігенія. 
Лівою рукою вона притискає до себе головний атрибут жриці й хранительки — 
довгий ключ від храму; у піднятій правиці тримає послання до брата. Ліворуч від 
Іфігенії — Орест, ще не упізнаний сестрою, в одязі мандрівника — короткій, 
накинутій на плечі хламиді, з капелюхом за спиною. У руках — палиця і меч. На 
вівтарі прямокутної форми праворуч від портика сидить Артеміда в короткому 
хітоні й чоботях з багатою орнаментикою. Вона озирається на свого брата-
близнюка Аполлона, тримаючи в правій руці два списи, а лівою спираючись 
на вівтар. Бог дивиться на Артеміду, поклавши одну руку на її плече, а іншою 
тримаючись за тонкий стовбур лаврового дерева. Аполлон зображений напіво-
голеним, у витончених чобітках, з накинутим через руку й плече плащем. Під 
портиком і ногами фігур тонкими пунктирами позначена земля, де розміщений 
своєрідний «натюрморт» з храмового начиння і невеликих рослинних паро-
стків. Тло вгорі, з боків від портика, прикрашене двома букраніями.

Зворотній бік кратера займає трифігурна група, що її дослідники 
пов’язували з діонісійським культом [10]. Ретельний аналіз образів, порівняння 
їхньої іконографії з вазовим живописом Аттики і Південної Італії V–IV ст. 
до н. е. дають підстави вважати, що постать у центрі композиції — Аполлон. Він 
сидить з фіалою і лавровою гілкою в руках, ліворуч від нього стоїть Артеміда 
у довгому хітоні, однією рукою спираючись на лаврове дерево, а іншою трима-
ючи факел. Праворуч оголений юнак приносить у дар в їх святилище вінок 
і гілку. Між Артемідою та Аполлоном — невеликий вівтар, поруч з яким ле-
жить гілка оливи й перекинута чаша для узливань. Земля позначена пунктиром, 
що підкреслює глибину композиції. Традиція зображення Аполлона, який си-
дить з фіалою під час узливання, і Артеміди з одним або двома факелами в ру-
ках, була поширена в еллінському вазовому живопису й нумізматиці [11].
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Фігури на лицьовому боці кратера розміщені в один ряд, що певною мірою 
нагадує розписи вільного стилю. Однак підкреслений об’ємний характер пред-
метів і композиція на зворотному боці свідчать, що перед нами — ще один зра-
зок нарядного стилю апулійського вазопису, тільки у більш розвиненій формі.

Відмітними рисами почерку майстра Лікурга є динамічні, вишукані, але 
при цьому трохи манірні пози персонажів, немовби вихоплені із театральної 
дії. Іноді їхні фігури частково закривають одна одну, створюючи невеликі гру-
пи, які, проте, не руйнують загальної побудови композиції. Головну увагу ху-
дожник зосередив на психологічній характеристиці образів, особливо Іфігенії, 
зображеної в три чверті. Її овальне, довгасте обличчя з великими очима і трохи 
припухлою нижньою губою сповнене смутку. Довге в’юнке волосся спадає 
на плечі. На голові — вінок із білих квітів. З такою ж ретельністю художник 
підійшов і до суворої продуманості поз і жестів своїх героїв, трактування дра-
пування, багатства складної орнаментики на костюмах, підкреслених тонким 
розписом і рясним застосуванням білої й жовтої накладних фарб.

У сценах на кратері відчувається сильний вплив монументального живо-
пису IV ст. до н. е., що, передусім, позначається в зображенні легких архітек-

Жертвопринесення Іфігенії. Фрагмент розпису червонофігурного апулійського кратера.

Майстер кола Іліуперсіса (майстра Руйнування Трої). Британський музей, Лондон
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турних споруд, показаних у перспективному скороченні, з кута, і спробі пока-
зати перед постатями передній план композиції, підкреслюючи нерівності 
ґрунту великими білими точками й розкиданими серед кущиків трави предме-
тами храмового начиння [12].

Подібну, але більш переобтяжену композицію бачимо й на апулійському 
червонофігурному кратері, розписаному майстром Балтімори в 330–320 рр. 
до н. е., з колекції Державного Ермітажу [13]. На лицьовому боці посудини 
в центрі розташований уже знайомий нам відкритий чотириколонний портик 
іонійського ордера на одноступінчастому стереобаті. Всередині — вівтар, 
на якому стоїть ксоанон Артеміди, що спирається однією рукою на списи, а в 
іншій тримає палаючий факел. Вона вбрана у короткий, до колін, хітон, підпе-
резаний під грудьми, і високі чобітки. Манера виконання ксоанона разюче від-
різняється від простих, багато в чому схематизованих і примітивних архаїчних 
дерев’яних прототипів. Ймовірно, це копія статуї Артеміди, яку безпосередньо 
бачив художник, що розписав цей кратер. Ліворуч від вівтаря стоїть Іфігенія 
у довгому ошатному хітоні з поздовжньою орнаментальною смугою; її плечі 
та стегна задраповані плащем. У піднятій правій руці вона тримає послання 
до брата, ліву з ключем від храму опустила вниз. Голова Іфігенії, прикрашена 
вінком, схилена до плеча, довге хвилясте волосся кучерями спускається на пле-
чі. Майстер ретельно виписав усі деталі миловидного округлого обличчя. 
Погляд її великих сумних очей звернений ліворуч від портика — до Пілада, 
одягненого в костюм мандрівника (плащ, високі чоботи і капелюх, що висить за 
спиною), з палицею в руці. Нижче, з цього ж боку, спираючись ліктем на жер-
товну чашу і готовий до офірування, стоїть напівоголений смутний Орест.

Навколо на різних рівнях — інші персонажі, згруповані здебільшого пара-
ми. Вгорі сидять боги, спостерігаючи за тим, що відбувається в царстві Тоанта: 
ліворуч — Іріда з Афіною, праворуч — Артеміда та Гермес. Під ними — живо-
писні сценки, серед яких виділяються гречанки у багатому одязі. Одна з них 
сидить біля перекинутої амфори з парасолькою в руках, розмовляючи з озбро-
єним високим списом охоронцем Ореста у варварському вбранні і простягаючи 
йому скриньку. Інша подає вінок такому ж варвару, але з чашею в руці. Вся сце-
на свідчить про те, що помічниці Іфігенії — грецькі дівчата, колись викрадені 
з Браврона, відволікають таврських воїнів, щоб запобігти жертвоприношенню.

Незважаючи на деякі відмінності в побудові проаналізованих вище компо-
зицій, що належать різним майстрам і віддалені у часі на кілька десятиріч, 
можна виділити основну незмінну іконографічну схему. Іфігенію зображали 
в багато орнаментованому одязі з пишними драпіровками, зі спадаючим на пле-
чі хвилястим волоссям. В її руках — ключ від храму і табличка — послання 
до Ореста. Постать дівчини завжди стоїть у затінку чотириколонного портика 
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іонійського ордера поруч із ксоаноном Артеміди. Ліворуч від неї — повернута 
ліворуч у профіль фігура Ореста, який спирається на палицю. У цій сцені 
яскраво виражений предкульмінаційний момент: Іфігенія ось-ось дізнається, 
що перед нею — рідний брат, який прибув у Таврію, щоб відвезти статую боги-
ні та її жрицю додому.

Можливо, така сталість композиційної схеми розгляданого сюжету по-
яснюється впливом не тільки театральних вистав, але й втрачених монумен-
тальних живописних творів, знайомих вазописцям.

У колекції Державного Ермітажу зберігається поліхромна амфора 
з Кампанії 330–320 рр. до н. е. з унікальним зображенням втечі Іфігенії, Ореста 
і Пілада з храму Артеміди Таврійської [14]. Посудина розписана одним із най-
видатніших кампанських вазописців 
IV ст. до н. е., який своїм прізвиськом 
завдячує амфорі (Берлінський музей) 
із зображенням царя лапіфів Іксіона 
[15]. Ця ваза, як і багато інших творів, 
що приписують цьому художнику, 
створена під впливом монументально-
го живопису. Крім чорного лаку, що є 
загальним тлом композиції, майстер 
Іксіона використав широкий спектр 
накладних фарб, досягнувши незви-
чайного ефекту поліхромії. Білою, 
золотисто-жовтою, рожевою й корич-
невою він покрив оголені частини тіла 
персонажів; одяг підкреслив білою, 
блакитною або ж бузковою. З особли-
вою увагою він підійшов до потракту-
вання архітектури храму, підкреслюю-
чи кольором не тільки його скульп турне 
оздоблення, але й багатоплановість споруди, на відміну від простих храмових 
портиків на апулійських вазах. Зокрема, колона храму на першому плані покри-
та білою фарбою, а на другому — жовтою, що створює видимість тіні. Білі три-
гліфи чергуються з чорними метопами, на фоні яких контрастно виділяються 
пурпурні скульптурні фігурки людей у динамічних позах.

Дія розгортається на фоні ретельно написаного храму з портиком іоній-
ського ордера, дорійським антаблементом, скульптурним фризом і метопами. 
Композиція має багатопланову побудову. На першому плані — Іфігенія, яка бі-
жить у супроводі Ореста і Пілада. На другому розташований фасад храму з від-
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чиненими всередину дверима, що створюють враження глибини простору, одно-
часно підкреслюючи експресію руху фігур, котрі біжать повз глядача. Попереду 
з оголеним мечем зображений Пілад. Ліворуч за його спиною — Іфігенія у дов-
гому білому хітоні, застібнутому на плечах фібулами. Несучи в лівій руці ма-
ленький дерев’яний ксоанон Артеміди (на зразок примітивного антропоморфа), 
вона правою спирається на руку Ореста, що замикає хід. У його правиці — кин-
джал. Як і брат, Іфігенія озирається, побоюючись можливого переслідування.

Можна припустити, що ця ваза була створена під впливом монументально-
го живопису IV ст. до н. е., на користь чого свідчать пропорційне співвідношен-
ня фігур людей і храму, що відповідають реальним масштабам, та поліхромність 
розпису, близька за колористичною гамою до живопису Полігнота [16].

Тема жертвопринесення Іфігенії була вперше розроблена в живопису 
класичного періоду. Відомо, що напри кінці V — на початку IV ст. до н. е. один 
із храмів Гери або Посейдона ос трова Самос оголосив конкурс на ство рення 
картини «Жертво прине сення Іфіге нії». Троє живописців вступили у змагання: 
прославлений Парасій з Ефеса, друг і колега Фідія, молодий, але не менш зна-
ний згодом Тіманф з Сіфноса і Колот із Теоса, твори якого нам невідомі. За 
свідченням Плінія Старшого [NH, XXXV, 72], перемогу на Теосі отримала кар-
тина Тіманфа, де ідеальна краса людських пристрастей була виражена у реа-
лістичній формі. Його картини відповідали пануючому класичному стилю і від-
різнялися особливим напруженням драматичних почуттів [17].

Картина Тіманфа «Жертвопринесення Іфігенії» збереглася у невдалій 
римській копії 50–79 рр. н. е. на одній з фресок перистиля «Будинку трагічного 
актора» в Помпеях [18]. У творі невідомого художника, який погано володів 
малюнком і не дотримувався масштабів фігур, чудово переданий драматизм 
події, що відбувається. У центрі багатофігурної композиції — Менелай 
і Одіссей, котрі несуть дівчину до вівтаря. Їхні обличчя сповнені суперечливих 
почуттів: у Менелая — це смуток і страждання, в Одіссея — спокій і впевне-
ність у своїх вчинках. Поза Іфігенії з розведеними в сторони руками сповнена 
благання про пощаду. Характерною особливістю сцени є зображення матері 
Іфігенії. Її скорботна постать вміщена у лівій частині композиції на тлі вівтаря 
зі статуєю Артеміди — Клітемнестра стоїть, поставивши ногу на невеликий 
куб, відвернувшись і закривши голову плащем, щоб не бачити офірування до-
чки. Деякі дослідники вважають, що це — Агамемнон, ігноруючи при цьому 
суто жіночий силует фігури з витонченою довгою кистю руки, що закриває 
в скорботі обличчя [19]. Варто також нагадати, що в аналогічних сценах на ре-
льєфі «Вівтаря Клеомена» або інших римських вівтарях І ст. до н. е. можна 
бачити закутану в плащ фігуру Клітемнестри (очевидно, існували певні есте-
тичні канони, які забороняли зображувати спотворене стражданнями облич-
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чя). У верхній частині розпису серед легкої туманної брижі блакитних хмар 
проступають профільна напівфігура Артеміди з луком в руках і лань, що мчить 
їй назустріч, за роги і шию якої тримається Іфігенія. Саме у цих фігурах міс-
титься таїнство заміни дівчини на лань і перенесення її до Тавриди.

Фреска з будинку Трагічного актора в Помпеях відрізняється прекрасним 
соковитим поліхромним розписом у пастельних тонах. Колористична гама по-
ступається просторовій побудові композиції, глибина якої підкреслена каме-
нями, розкиданими під ногами персонажів.

Цим же періодом (50–79 рр. н. е.) датують фреску «Жертвопринесення 
Іфігенії» у кімнаті з амурами з будинку Веттієв у Помпеях [20]. Сцена написана 
чистими яскравими золотистими фарбами на чорному матовому фоні. За своєю 
композицією й стилем виконання вона 
разюче відрізняється від описаної ви-
ще. На витягнутому по горизонталі 
прямокутному просторі фрески, 
з умовно позначеною лінією землі, все 
поле зайняте чотирифігурною гру-
пою. В її центрі — вівтар, навколо 
якого розгортається дія. Ліва частина 
композиції зайнята зображенням 
профільної праворуч жіночої фігури, 
що стоїть позаду лані. За її спиною — 
невеликий п’єдестал у вигляді профі-
льованої колони, увінчаний ксоано-
ном Артеміди з луком і стрілою 
в руках. До нього підвішені великий 
лук і сагайдак зі стрілами, прикраше-
ний стрічками. Праворуч від жертов-
ного вівтаря, повернувшись обличчям 
до дівчини з ланню, стоїть жрець 
в експресивній позі. Його права рука 
з мечем витягнута вперед, ліва зігнута 
в лікті й торкається піхв меча, що висять на поясі. Праву частину композиції 
замикає напівоголена дівчина, написана впівоберта до основних дійових осіб. 
Вона закутана у довгий плащ зі складними драпіровками, що підкреслюють її 
витончений силует. Обидві дівчини тримають у руках фіали.

Цю композицію в літературі трактують як «Агамемнон перед вівтарем» 
[21]. Але загальне розташування фігур, серед яких особливу увагу привертають 
дівчина з ланню, жрець біля вівтаря і ксоанон Артеміди, дозволяють вважати, 
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що перед нами сцена офірування Іфігенії в момент заміни дочки аргоського 
царя на священну тварину Артеміди.

Серед монументальних живописних творів Помпей і Геркуланума можна 
виділити декілька чудових декоративних композицій, присвячених одному 
з найпоширеніших в IV ст. до н. е. сюжетів, що пов’язують з перебуванням 
Іфігенії в Тавриді. Створені невідомими майстрами в різних художніх стилях 
протягом I ст. н. е., вони зберігають майже однакову іконографічну схему, без-
сумнівно, висхідну до якогось класичного оригіналу. Відомо, що живописці, які 
отримували замовлення на копію певної картини, були вимушені рахуватися 
не тільки з розмірами стіни, яку розписували, але й пануючими в той час ху-
дожніми смаками, що, часом, диктували жорсткі естетичні норми. Багато ху-
дожників вносили в композицію також власні декоративні мотиви, часто до-
даючи або усуваючи щось від первинного оригіналу [22].

Найбільш ранні твори написані в першій половині I ст. у так званому тре-
тьому декоративному стилі, що характеризується соковитою барвистою гамою 
і площинними, трохи фантастичними архітектурними спорудами. Прикладом 
може служити розпис будинку Цицилія Юкунда в Помпеях, одна зі стін якого 
зайнята фрескою «Іфігенія, Орест і Пілад в Тавриді» [23]. У центрі композиції 
— традиційна фігура Іфігенії в оточенні двох молодих еллінок, служительниць 
культу Артеміди Таврійської. Вони стоять на сходинках храму, виглядаючи 
з-за спини Іфігенії, здивовані й заінтриговані двома мандрівниками, що стоять 
внизу. Це — Орест і Пілад, які прибули в Тавриду. Праворуч від них розташо-
вані цар Тоант, який сидить на каменях і дивиться на Іфігенію, та його слуга, 
що стоїть позаду господаря зі списом і щитом.

До першої половини I ст. н. е. відноситься ще одна помпейська фреска 
із зображенням Іфігенії на сходинках портика храму Артеміди Таврійської 
в оточенні декількох дівчат [24]. Вона одягнута в білосніжний, пишно драпова-
ний костюм. На голові — вінок з квітів і дорогоцінні прикраси. Поза Іфігенії 
з піднятою вгору рукою, трохи переляканим виразом обличчя дуже динамічна. 
Задумливий погляд її великих очей звернений до юнака, що стоїть перед нею. 
Фігура останнього майже не збереглася, але можна припустити, виходячи 
з аналогічних композицій на помпейських фресках, що перед нами сцена впіз-
навання Іфігенією Ореста.

Якщо для розписів, виконаних у третьому декоративному стилі, характер-
ні життєвість й жвавість композицій з дещо фантастичними архітектурними 
спорудами, позбавленими будь-якої декоративної витонченості, то у другій 
половині I ст. їм на зміну приходять помпезні фрески, що поєднують у собі 
складну, насичену орнаментальними деталями архітектуру, безпосередньо 
пов’язану з декораціями театральної сцени. Яскравим прикладом нового на-
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пряму є грандіозний, вражаючий хи-
мерністю декору розпис, виконаний 
у четвертому декоративному стилі 
у будинку Пінарія Цереала на вулиці 
Достатку в Помпеях [25]. Перед нами 
вже знайомий сюжет Іфігенії в Тавриді 
із традиційним групуванням персона-
жів. Невеликі людські фігурки ніби 
губляться на фоні величного фасаду 
храму, розчленованого на три части-
ни. У центрі — портик на чотиристу-
пінчастому стереобаті з квадратними 
колонами. Його фронтон увінчаний 
невеликими акротеріями у вигляді си-
дячих жіночих фігурок з розпростер-
тими руками. Бічні частини храму 
оформлені як своєрідні балкони й де-
коровані живописними гірляндами.

На верхній сходинці портика сто-
їть Іфігенія — горда і неприступна 
жриця в розкішному одязі з ідолом 
Артеміди в руках. Поруч із нею дві 
дівчини-служниці, за спинами яких 
можна бачити контур ще одного ксоанона Артеміди Таврійської. Ліва і права 
частини композиції ніби фланковані двома групами. Ліворуч на стільці сидить 
цар Тоант, за спиною якого стоїть воїн зі щитом. Праворуч — Орест і Пілад, що 
мирно розмовляють один з одним. На відміну від попередніх розписів, у цій сце-
ні більш усього позначився вплив театру. Він простежується і в співвідношенні 
пропорцій людей до архітектури, і в позах дійових осіб. Живопис розриває пло-
щину стіни, посилюючи враження просторовості — здається, що в будь-яку мить 
постаті оживуть і продовжиться театральна дія.

Багато сюжетів відомих грецьких картин із міфологічним змістом повто-
рювалися на фресках і мозаїках не тільки Помпеї і Геркуланума, але й віддале-
них римських провінцій. Серед них офірування Іфігенії на фресці, що фрагмен-
тарно збереглася в Магдаленсберзі (сучасна Австрія) середини I ст. н. е. [26]. 
Невідомий грецький художник створив незабутній за своєю трагічністю образ. 
Можна припустити, що цей розпис є пізньою копією твору, виконаного на за-
мовлення або ж на конкурсі в класичний час, відомості про який не збереглися 
в свідоцтвах древніх авторів. Кінцем І ст. н. е. датують ще одну копію картини 

Сцена викрадення Іфігенії з кумиром Артеміди. 

Фрагмент розпису червонофігурної кампанської 

амфори Державний Ермітаж, Санкт-Петербург
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Тіманфа «Жертвопринесення Іфігенії» з Емпур’єса (Іспанія), яка служила цен-
тром мозаїчної картини-емблеми з орнаментальним обрамуванням. Подібні 
декоративні прикраси підлоги будинків набули особливої популярності на те-
риторії сучасної Іспанії. Їх виготовляли у Греції або Римі та вивозили до від-
далених міст античної ойкумени [27].

Як бачимо, відмінні за складністю й майстерністю виконання багатофігур-
ні композиції в монументальному і вазовому живопису античного світу при-
свячувалися здебільшого двом подіям: порятунку Іфігенії богинею Артемідою 
з жертовного вівтаря; зустрічі Іфігенії у Тавриді з Орестом і Піладом та їхній 
втечі до Еллади разом із кумиром Артеміди. Саме ці сюжети, описані або тільки 
намічені в трагедіях Евріпіда, знайшли самобутнє й унікальне втілення у творах 
художників, багато в чому визначили розвиток міфу про Іфігенію в давньоел-
лінському мистецтві й зумовили його довге життя. У подальші сторіччя в об-
разотворчих і літературних пам’ятниках різних країн образ Іфігенії не втрачає 
своєї популярності, втілюючи вічно живі людські догмати, що набули чинності 
й в християнстві, — ідеї патріотизму і цнотливості, жертовності й мучеництва.
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Для розвитку культури кочових скіфів надзвичайно важливе значення 
мали взаємини з еллінами античних держав Північного Причорномор’я. Завдяки 
цим інтенсивним контактам у скіфських курганах IV ст. до н. е. знайдено вели-
ку кількість високохудожніх пам’яток торевтики, виготовлених у грецьких 
ювелірних майстернях Боспору й Аттики. Особливо привертають увагу при-
краси кінської вузди й золоті аплікаційні пластини з різноманітними зобра-
женнями Геракла — еллінського героя з винятково багатою іконографічною 
традицією в античному мистецтві, яку можна прослідкувати на пам’ятках 
елліно-скіфського та еллінського ювелірного мистецтва.

У дослідженнях, що стосувалися цього міфологічного персонажу, увага 
вчених була прикута, насамперед, до етногонічного скіфського епосу, що його 
передав Геродот у трьох переказах [Herod. IV, 5–11], і культу Геракла 
у Північному Причорномор’ї. Саме з точки зору походження скіфів найчастіше 
розглядали й окремі пам’ятки торевтики [1]. В археологічній літературі пред-
метом детального узагальненого вивчення стали комплекси скіфських курганів 
вищої знаті кінця V–IV ст. до н. е.: їх розглядали як археологічні пам’ятки, важ-
ливі для визначення античного імпорту, хронології та семантики зображених 
на них образів і сюжетів [2]. Срібні речі з кургану Бабина Могила, на яких, з по-
між інших міфологічних персонажів, присутнє зображення Геракла, ретельно 
проаналізував М. Ю. Трейстер, передусім щодо техніки й центрів їх виготовлен-
ня [3]. Натомість спеціально зображення Геракла не вивчали — здебільшого 
публікували у каталогах виставок [4]. Стислу характеристику художнього об-
разу Геракла в ювелірному мистецтві було запропоновано й автором цієї статті 
[5]. Зважаючи на це, метою нижчеподаного тексту є аналіз іконографії образу 
Геракла за пам’ятками торевтики зі скіфських курганів IV ст. до н. е.

Голова бородатого Геракла у вигляді маски відома тільки на прикрасах 
кінської вузди. Так, із Чмиревої Могили походять рельєфні бронзові пластини 

Марина РУСЯЄВА

ІКОНОГРАФІЯ ОБРАЗУ ГЕРАКЛА
ЗА ПАМ’ЯТКАМИ ТОРЕВТИКИ

ЗІ СКІФСЬКИХ КУРГАНІВ IV ст. до н. е
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із золотим плакуванням, на яких збереглися два варіанти зображення [6]. 
Перший — круглі фалари, у поле яких вписана голова героя анфас із ретельно 
проробленою зачіскою і пишною бородою. Ідеально величний тип обличчя, 
симетрично укладене волосся разом із шоломом, що увінчує голову, у вигляді 
розкритої пащі лева, дають підстави ідентифікувати його з Гераклом.

Другий варіант зображення, здавалося б, відрізняється від першого тільки 
овальною формою пластини, обрізаної за конту ром голови героя. Проте осо-
бливості передачі обличчя з широкими вилицями і мигдалеподібними очима, 
форма і характер завитків волосся, шолом із завершенням у вигляді кошлатої 
гриви, — свідчать про два дуже близьких, хоча і різних за дрібними деталями 

І к о н о г р а ф і я  о б р а з у  Г е р а к л а  з а  п а м ’ я т к а м и  т о р е в т и к и  з і  с к і ф с ь к и х  к у р г а н і в

Зображення голови Геракла: 1. Бронзовий позоло-

чений, плакований золотом фалар з кургану Огуз; 

2. Бронзовий позолочений, плакований золотом фалар 

з кургану Товста Могила; 3, 4. Золоті прикра си 

кінської вузди з кургану Чмирева Могила

1

2

3

4
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вироби, найвірогідніше виконаних од-
ним майстром.

На круглих бронзових фаларах 
із плакуванням сріблом і золотою 
фольгою з курганів Товста Могила [7] 
і Огуз [8] представлений ще один варі-
ант зображення голови бородатого 
Геракла в левиному шоломі анфас. На 
тлі пластини, окантованої подвійним 
валиком, виділяється округла голова 
героя з густими, кучерявими завитка-
ми волосся, що, м’яко окреслюючи 
невисоке чоло, плавно переходять 
у довгу бороду. Невеличкі вуса закри-
вають верхню губу. Торевт звернув 
особливу увагу на дрібні деталі вели-
ких, широко розкритих очей під нави-
саючими бровами, прямої форми ніс 
і шолом із круглими вушками і кудла-
тою гривою. Всі ці особливості нада-
ють зображенню вигляду застиглої 

маски з трохи утрируваними рисами обличчя, що за якостями художнього ви-
конання значно поступаються описаним вище образам із Чмиревої Могили. Це 
дає можливість, незважаючи на їх нібито стилістичну й іконографічну близь-
кість [9], розділити проаналізовані прикраси кінської вузди за стилістикою 
і манерою ви конання на три самостійні групи, що належать до першого іконо-
графічного типу — зображенню голови Геракла у вигляді маски.

Зовсім інакше потрактовано образ Геракла на срібних прямокутних пласти-
нах від повіддя з кургану Бабина Могила, які репрезентують другий іконографіч-
ний тип [10]. Перед нами погрудне зображення молодого безбородого героя 
в накинутому на голову шоломі і затнутому на шиї плащі зі шкіри лева, лапи 
якого утворюють орнаментальний вузол. Овальне обличчя з високим чолом, ви-
разними очима, прямим носом і трохи припухлими вустами, обрамлене вишука-
но завитими локонами, — свідчать про талант еллінського торевта, який уміло 
передав у барельєфі одухотворений образ героя. За стилем виконання ці срібні 
пластини подібні, проте не ідентичні, образу Геракла на шарнірних фібулах фра-
кійського типу, відомих у Македонії в останній третині IV ст. до н. е. [11].

З цього ж поховання походять круглі срібні позолочені фалари із зобра-
женнями голови бородатого чоловіка з пишною зачіскою [12]. Однак симе-

Бюст Геракла на срібній пластині від повіддя 

з кургану Бабина Могила
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тричні вигнуті ріжки з насічками, 
ідентичні зображеним на парних фа-
ларах з головою безбородого Сатира 
[13], свідчать про те, що це, найімовір-
ніше, бородатий Сатир або Пан, а не 
Геракл, як вважали раніше [14].

Слід зазначити, що голова Ге-
ракла у вигляді маски на прикрасах 
кінської вузди супроводжується ана-
логічними масками Діоніса (Товста 
Могила, Огуз) чи Сатира (Чмирева 
Могила, Бабина Могила), чиї образи 
були досить популярними в елліно-
скіфський торевтиці IV ст. до н. е. [15]. 
Зображення Геракла і Діоніса, ймо-
вірно, пов’язані з елевсинськими таїн-
ствами [16] або іншими спільними 
культами цих божеств, поширеними 
як у середовищі еллінів, так і скіф-
ських номадів.

До набору кінської вузди з кур-
гану Бабина Могила належить й уні-
кальний срібний з позолотою налоб-
ник із зображенням постаті 
відпочиваючого Геракла, який можна 
віднести до третього типу [17]. Цей 
налобник — рідкісний тип прометопі-
дій мигдалеподібної форми з рельєф-
ними зображеннями. В античній то-
ревтиці відомі лише чотири подібних 
прикраси кінської вузди, три з яких 
були знайдені у Північному 
Причорномор’ї [18]. Всі вони відлиті 
за восковою моделлю. Фігура Геракла на налобнику з Бабиної Могили викона-
на у горельєфі. Дрібні деталі додатково опрацьовані різцем і позолочені.

Оголений герой стоїть на невисокому узвишші, яке, можливо, імітує 
поста мент. Ледь нахилена голова у лев’ячому шоломі з високим позолоченим 
гребенем повернена до лівого плеча. Пишне хвилясте волосся закриває вуха 
і спускається на шию. Округлої форми борода і довгі вуса єдиною, майже не-

Фігура старого Геракла на срібному позолоченому 

кінському налобнику з Бабиної Могили
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розчленованою масою покривають нижню частину обличчя. Високе, добре 
промодельоване чоло переходить у потрак товані гранями надбрівні дуги, що 
плавно нависають над великими, широко відкритими очима з рельєфними ві-
ками і слізником. Прямий ніс із широкими ніздрями й масивні кубічні скули 
обличчя передають риси вольового, сповненого мужності образу героя.

Вага тіла перенесена на праву ногу і палицю зі згорнутою шкірою лева, 
на яку спирається лівою рукою Геракл. Ліва нога ледве висунута вперед. Цей 
прийом постановки фігури додає тілу легкий вигин, зсув лінії стегон. Права рука 
зігнута в лікті й спирається стиснутим кулаком у бік, ліва з палицею опущена 
додолу. В композиції ясно відчутна хіастична побудова — напружена права нога 
і ліва рука і, відповідно, ослаблена ліва нога і права рука. Мотив зігнутої в лікті 

правої руки порушує фронтальність 
фігури, створюючи деяку просторо-
вість і динаміч ність. М’язи тіла сильно 
розвинуті і підкреслюють невловимий 
рух. Чітко змодельовані мускули 
грудної клітки, талії й живота, що ви-
ступають складкою над стегнами. 
Пропорції фігури стрункі, але трохи 
приземкуваті.

Образ старого відпочиваючого 
Геракла був популярним у класично-
му мистецтві Еллади. Зокрема, 
у Павсанія збереглися описи марму-
рової статуї Геракла, поставленої 
Скопасом у гімнасії Сікіона [Paus. II. 

9, 8; 10, 1.7]. Її відтворення збереглися 
як у мармурі, так і в бронзі, а також 
на бронзових монетах сікіонського 
карбування [19]. Але статуя Скопаса 

зображувала молодого безбородого Геракла, увінчаного вінком з гілок білої 
тополі. Саме цей факт дозволив ученим виділити групу пам’ятників з умовною 
назвою «тип Дженцано» на честь герми Геракла з Британського музею [20].

Цікаво, що в Північному Причорномор’ї в похованні жриці Деметри (кур-
ган Велика Близниця) знайдено квадратні золоті аплікаційні пластини з поді-
бним іконографічним трактуванням образу безбородого Геракла, що не зу-
стрічається в жодному зі скіфських поховань [21]. У даному випадку перед 
нами погрудне зображення в легкому тричетвертному повороті ліворуч, об-
рамлене широкою смужкою іонійського кіматію. Квадратове поле пластини 

Золота аплікаційна пластина з зображенням 

бюста Геракла в вінку з білої тополі. Курган 

Велика Близниця
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заповнює голова Геракла у вінку з листя білої тополі, яка разом з осикою була 
священним деревом героя і вказувала на його зв’язок із хтонічним культом [22]. 
Високе чоло прорізають дві широкі горизонтальні зморшки, під виступаю чими 
надбрівними дугами — великі мигдалеподібні очі з тонко проробленими зіни-
цями. Широкий прямий ніс і трохи припухлі вуста підкреслені рельєфними 
носо-губними складками і опук лими щоками з високими вилицями. На праве 
плече покладена палиця. Ці золоті пластини належать до четвертого іконо-
графічного типу зображення Геракла.

За міфами, Геракла перед здійсненням останнього подвигу було посвяче-
но в елевсинські містерії [Diod. IV, 14]. Тому його образ на золотих аплікацій-
них пластинах, знайдених разом із аналогічними виробами, прикра шеними 

погрудними зображеннями Деметри і Персефони, а також теракотові статует-
ки героя з Великої Близниці свідчать про його безпосередній зв’язок із загроб-
ним культом. Майже ідентичне зображення Геракла можна побачити на так 
званій статуї Лансдаун, римській копії з грецького оригіналу 340-х pp. до н. е. 
(колекція музею Поля Гетті в Малібу, США), яке, на думку дослідників, нале-
жить до кола пам’ятників Скопаса, близьких до голови Геракла з західного 
фронтону храму Афіни Алеї в Тегеї [23].

М. Трейстер уважає, що налобник із Бабиної Могили можна віднести 
до «так званого копенгагенсько-дрезденського Геракла, бронзовий прототип 

1. Геракл, несе яблука Гесперид. Золота аплікаційна пластина з кургану Архангельська Слобода; 

2. Двобій Геракла з немейським левом. Золота аплікаційна пластина з кургану Жовтокам’янка.

1 2
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якого був створений послідовником Поліклета близько 360 р. до н. е.» [24]. До 
того ж, образ старого Геракла вкрай рідкісний для Північного Причорномор’я 
і відомий тільки на території Прикубання [25].

Крім описаних вище предметів, у кургані Бабина Могила знайдені срібні 
прикраси кінської вузди з зображеннями першого й останнього (дванадцятого) 
подвигів Геракла. За стилістикою і декором вони значною мірою відрізняються 
від попередніх фаларів і налобника.

Обидві композиції закомпоновані в коло, декороване плетінкою і перлин-
ником. Сцена двобою Геракла з немейським левом збереглася фрагментарно, 
попри те, можна скласти уявлення про її побудову і манеру виконання [26], 
а також віднести її до п’ятого іконографічного типу. Оголений безбородий 

Геракл, спираючись коліном лівої і ви-
тягнутою вперед ступнею правої ноги 
на кам’янистий ґрунт, зімкнув руки 
на шиї розлюченого лева. Торевт ре-
тельно проробив мускулатуру напру-
жених тіл, моделювавши їх з найдріб-
нішими деталями.

Численні мініатюрні золоті аплі-
каційні пластини дзеркально повторю-
ють цю іконографічну схему, але 
у спрощеній манері. Постать героя лі-
воруч ідеально вписана у кругле поле, 
обрізане по краю композиції. Пластини 
з різних поховань (Чортомлик, Чми-
рева Могила, Верхній Рогачик, Шуль-
гівка, Куль-Оба, Жовтокам’янка) [27] 
за манерою виконання і стилістикою 

можна розділити на дві групи, що, очевидно, зумовлено тривалим вико-
ристанням штампа і його багаторазовим відновленням. На думку М. І. 
Ростовцева, підтриману згодом різними дослідниками, прототипом зображення 
були монети Кізіка та Сіракуз кінця V ст. до н. е. з точним відтворенням роз-
гляданого сюжету [28]. Цікаво, що подібні за композицією зображення (інколи 
в дзеркальному відображен ні), але виконані в інших стилістичних манерах, та-
кож зустрі чаються на срібних (Панагюріште і Долна Козніца, Фракія) [29] 
та золотих фаларах (Вані, Колхіда) [30] другої половини IV ст. до н. е.

Шостий іконографічний тип — постать оголеного юного бігуна з пло-
дами в руках виконана на овальних золотих аплікаційних пластинах, знайде-
них у різних скіфських курганах [31]. Виконаний у техніці штампа рельєф дає 

Двобій Геракла з Цербером.

Срібний фалар з Бабиної Могили
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чітке уявлення про анатомію і мускулатуру тіла. Незважаючи на трохи не-
дбалу роботу, пропорції фігури не порушені, а волосся, що розметалося від 
швидкого бігу, передане за допомогою косих рівнобіжних ліній та гострих 
завитків (іл. 5, 1).

Прототип цього зображення не визначено, і загальновизнаною є версія 
запозичення його з якогось архаїчного різьбленого каменю чи монети [32]. 
Щодо іконографії сюжету маємо припущення, що це перероблений монетний 
тип Геракла, котрий душить змій [33], але беручи до уваги предмети у руках 
юнака, радше йдеться про зображення героя з яблуками Гесперид [34].

Останній тип — двобій Геракла зі стражем царства Аїда Цербером, ви-
карбуваний на срібному фаларі з Бабиної Могили [35]. Профільне зображення 
оголеного юного героя у тричвертному розвороті передано в момент найвищого 
драматичного піднесення двобою: Геракл накинув мотузку на шию розлючено-
му триголовому чудовиську і намагається повалити його на землю. За спиною 
героя зображені кинуті на камені шкіра лева та палиця (iл. 6). Цей сюжет, досить 
поширений у грецькій монументальній скульптурі і вазопису, представлений 
лише одним витвором торевтики з Північного Причорномор’я. М. Трейстер, 
спираючись на дослідження образу Геракла в античному мистецтві, зазначає: 
«іконографічно фалар із Бабиної Могили є рідкісним типом, що являє собою 
результат розвитку «поза основною лінією іконографії подвигу на малофор-
матних або провінційних роботах, які не асоціюються з іншими подвигами, саме 
в них присутній певний інтерес до лютого протистояння Церберу» [36].

Таким чином, на підставі проведеного вище аналізу можемо виділити сім 
основних іконографічних типів зображень Геракла на пам’ятках торевтики, що 
походять з Північного Причорномор’я (переважно з поховань скіфських кочів-
ників):

– бородата голова у вигляді маски в левиному шоломі;
– погруддя безбородого героя в левиному шоломі і затнутому на шиї пла-

щі зі шкіри лева;
– фігура відпочиваючого оголеного бородатого Геракла в шоломі;
– погруддя безбородого героя з вінком із білої тополі;
– перший подвиг (двобій з немейським левом);
– одинадцятий подвиг (Геракл з яблуками Гесперид);
– дванадцятий подвиг (двобій із Цербером).
Назване свідчить не тільки про чудове знання мотивів класичного еллін-

ського мистецтва, але й про синкретичність образу героя-бога, його зв’я зок 
зі хтонічними культами. Можна припустити, що широка популярність Геракла 
у середовищі номадів пояснюється відомою легендою про їхнє походження, 
викладеною Геродотом [Herod. IV, 8–10].
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Давні народи певною мірою ідентифікували Геракла із левом, плащ зі шку-
ри якого він носив [37], окрім того риси героя на розглядуваних виробах ви-
разно уподіблені леву, як втіленню чоловічого типу в його найдовершенішій 
формі: «Його вуста пропорційні, обличчя радше кубічне і не занадто худе… очі 
виблискують і глибоко сидять…, досить товстий ніс, густі брови і руда грива 
волосся… Це його тілесні характеристики; за характером він велико душний 
і щедрий, і хоча воліє бути переможцем, він лагідний і чутливий щодо друзів» 
[Физиогномика V, 809 b 14–26].

Можливо тому, що Геракла в античній міфологічній традиції часто нази-
вали «володарем коней», його зображення як своєрідний апотропей найчасті-
ше служить прикрасою кінської вузди.
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Його бажанням було завжди давати ве-

ликі почування великим монументальним сти-

лем, думати «великими категоріями». Звідсі-

ля патетичність його стилю

Святослав ГОРДИНСЬКИЙ

«Пробудження» — одна з важливих, проте маловивчених тем у творчості 
О. Новаківського. До неї він повертався знову і знову впродовж усього життя, 
так і не знайшовши остаточного розв’язання, яке було б адекватне його гранді-
озному задумові. Понад шістдесят підготовчих начерків, в тому числі великих 
рисунків та сімнадцять малярських полотен, — підсумок майже 
двадцятип’ятирічної праці художника над цією темою, свідоцтво його нена-
станного творчого неспокою та вічної невдоволеності вже осягнутими резуль-
татами.

У творах, присвячених темі «Пробудження», з особливою силою вирази-
лась властива Новаківському масштабність образного мислення, яке завжди 
було в нього наснажене піднесеними почуттями та зорієнтоване на великі ідеї 
філософського, суспільно-патріотичного звучання. Мистець прагнув втілити 
свої переживання та роздуми, пов’язані із сучасними йому процесами 
культурно-національного Відродження України, та зафіксувати власні пророчі 
візії великого майбутнього свого народу.

Намагаючись виразити у малярстві цей складний для зображення світ ідей 
та суспільних ідеалів своєї епохи, Новаківський звернувся до притаманного 
йому способу вислову — через трансформовані символіко-алегоричні образи, 
як правило, монументальні за формою. При тому їхнє ідейно-значенневе напо-
внення, як і характер малярської подачі, з плином часу змінювалися мірою то-
го, як мінявся сам художник на різних етапах творчого життя. Цікаво, що 

Любов ВОЛОШИН

«ПРОБУДЖЕННЯ»
ЯК СОЦІО-ФІЛОСОФСЬКА ВІЗІЯ УКРАЇНИ

В ТВОРАХ О. НОВАКІВСЬКОГО
Історія праці, концептуальні

та формальні аспекти реалізації
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у творах цієї серії, чи не найбільш забарвленої характерними для його генера-
ції настроями національно-патріотичної романтики, немов у краплині води, 
відобразились особливості символістської поетики Новаківського — алюзій-
ної, багатозначної, схильної до екстатичного, сповненого драматичним пафо-
сом міфологізованого трактування соціального довкілля. Між іншим, саме ці 
візіонерські риси малярського бачення споріднюють його творчість із західно-
європейським символізмом кінця XIX —початку XX ст., зокрема, із малярськи-
ми пошуками таких всесвітньовідомих художників-символістів, як француз 
Густав Моро, швейцарець Фердинанд Годлєр, поляк Яцек Мальчевський, нор-
вежець Едвард Мунк чи англійський художник-романтик, екзальтований візі-
онер і прокурсор символізму Віллям Блейк. Варто зазначити принагідно, що 
одним із перших, хто зауважив певну типологічну спорідненість образів 
Новаківського із творами Вілляма Блейка, відзначивши водночас яскраву на-
ціональну своєрідність мислення нашого митця, був саме англієць, кореспон-
дент газети «Манчестер Гардієн», який гостював у 30-х рр. минулого століття 
в Галичині і, перебуваючи у Львові, з ініціативи відомої меценатки п. Асі 
Левицької та посла 3. Пеленського, відвідав майстерню Новаківського.

«Є в нього щось спільного з Віллямом Блейком», — писав він згодом у сво-
їй замітці. Попри увесь ідеалізм уяви цього художника, роботи його сильні 
своїм зв’язком з народним, національно-українським ґрунтом. Драматизм його 
образів подібний до історії нашого народу, який ще сьогодні живе у поневолен-
ні. У композиціях «Пробудження» це особливо виразно прочитується.

Таким чином, у творах Новаківського на згадану тему увиразнилися іс-
тотні особливості не тільки світогляду мистця, але й специфічний характер 
його образно-стильового мислення. Тому не дивно, що тема «Пробудження» 
викликає останнім часом дедалі більше зацікавлення сучасного глядача і ви-
магає пильної уваги з боку мистецтвознавців-дослідників творчості 
Новаківського. Докладний перегляд та аналіз праці художника над цією темою 
нині зактуалізований тим, що в опублікованих досі критичних статтях та моно-
графічних виданнях про художника цій темі, зазвичай, приділяли замало уваги. 
Так, перший дослідник творчості Новаківського — В. Залозецький у моногра-
фії, виданій у Львові 1934 р., лише побіжно згадує про неї, ілюструючи на при-
кладі одного із творів цієї серії свою концепцію формально-стильової еволюції 
мистця. Натомість В. Овсійчук, автор найновішої розвідки-есе про 
Новаківського, хоча й визнає важливість згаданої тематики у творчості худож-
ника, проте обмежується лише її загальною характеристикою, не заглиблюю-
чись в аналіз складної знаково-алюзійної структури його образів. Поштовхом 
для згаданого дослідження була виставка «Тема «Пробудження» в малярстві 
та рисунках Олекси Новаківського», експонована наприкінці 2005 р. у залах 
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Національного музею у Львові. На виставці було вперше показано унікальну 
збірку рисункових шкіців до розглядуваної композиції, що зберігається нині 
у родині художника, а також низку малознаних малярських творів із приват-
них колекцій та фондових збірок Національного музею. Багато із цих творів, 
особливо рисунки, досі не були залучені до дослідницького поля мистецтвоз-
навців. Тому їх довелося спершу датувати, виходячи з даних літературних 
джерел, або з іконографічних аналогій із творами, датованими самим худож-
ником. Після наступної хронологічної систематизації цих творів стало можли-
вим крок по кроку проаналізувати поступове розгортання образних задумів 
художника, інтерпретуючи їх у тісному зв’язку із сучасними Новаківському 
естетичними, філософськими ідеями та суспільно-культурними процесами 
в Галичині і, взагалі, в Україні.

У перших задумах цієї компози-
ції художник піднімає суто філософ-
ську, екзистенційну проблематику, 
що хвилювала його на той час. Він за-
хоплений ідеєю створити образ ран-
ньої юності, яка щойно пробуджуєть-
ся до повноти зрілого дорослого 
життя, довірливо розкриваючись на-
зустріч своєму призначенню, як 
пуп’янок квітки назустріч сонцю.

Цю тему Новаківський опрацьо-
вує в 1909–1910-х pp. у циклі з п’яти 
малярських творів, поступово викрис-
талізовуючи в них свій задум. У най-
більш завершеній, викінченій формі 
останній реалізований художником 
у великому полотні «Пробудження» 
(на тлі образів), поч. 1910-х pp., яке є 
нині власністю національного музею 
у Львові. Зображене на ньому юне 
сільське дівчатко-підліток у льняній 
сорочечці тільки-но прокинулось і со-
лодко потягується, стоячи на постелі 
під образами у селянській оселі. Твір виконаний у ранній малярській манері 
Новаківського. Майстерність реалістичної пластики та переконливість психоло-
гічної характеристики персонажу поєднані тут із вишуканою імпресіоністичною 
розробкою кольору, що мерехтить багатством тонких тепло-холодних та то-

Начерк композиції «Пробудження»

(на тлі вівтаря). Олівець, папір. 20,7  16,6. 

Кінець 1920-х рр. На звороті вгорі штамп: 

«Спадкова маса б. п. Олекси Новаківського». 

Власність А. Новаківської
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нальних гармоній. На перший погляд, можна було б побачити у такому тракту-
ванні образу досить традиційний чуттєвий підхід до теми. Проте Новаківського, 
художника, сформованого у краківському творчому середовищі «Молодої 
Польщі», де на зламі XIX–XX ст. культивували естетичні ідеали сецесії та симво-
лізму, якнайменше цікавило поверхово-ліричне звучання. Йому імпонувала в цій 
темі передусім можливість втілення більш глибинної, філософської ідеї, що була, 
між іншим, вельми популярною тоді в мистецьких колах Європи: серед художни-
ків панувало загальне зацікавлення явищами природи, пов’язаними із процесами 
росту, дозрівання; захоплювалися в той час усім, що так чи так було виявом мо-
лодої експансії життя та пробудження потужних вітальних сил природи. 
«Мистців сецесії, — завважує відомий польський дослідник цієї доби Мечислав 
Валліс, — захоплювали не тільки форми, але й процеси… Однією із характерних 
для сецесії тем була тема фаз життя людини, різних етапів її життєвого циклу 
— дитинства, зрілого віку, старості». Цю тематику, як вираз певних світоглядних 
вартостей, зустрічаємо у творчості таких визначних мистців того часу як Е. Мунк 
(«Підліток», «Танець життя»), Г. Клімат («Три періоди життя»), К. Петров-
Водкін («Купання червоного коня»), В. Вайс («Молодість», «Свята весна»), нею 
захоплювалися також деякі тогочасні літератори, зокрема, Франк Ведекінд, ав-
тор голосної на зламі століть драми «Пробудження весни» та інші.

У творах Новаківського на тему «Пробудження» ця ідея знайшла виразно 
національне образне втілення. Він висловлюється через близькі та рідні йому 
з дитинства мотиви із життя українського села.

Вже в останні роки перебування Новаківського у Кракові первісний задум 
«Пробудження» поступово модифікується, збагачується новими алегорично-
значущими інтонаціями, в яких знайшли відображення тодішні настрої мистця.

У Кракові на початку XX ст. він стає свідком небувалого досі оновлення 
у сфері світоглядних та естетичних вартостей у мистецтві, спостерігає його 
великий вплив на духовно-культурне пробудження польського народу. Це спо-
нукало молодого художника до роздумів над роллю мистецтва у відповідному 
пробудженні його власного народу. Як результат, народжується новий задум 
композиції «Пробудження». Тепер в цю тему він вкладає дещо інший суспільно-
актуальний зміст, прагнучи створити величавий алегоричний образ народжен-
ня нового мистецтва на порозі XX ст., мистецтва наснаженого духовними тра-
диціями нації та ідеалами патріотизму. Так постала серія його рисункових 
ескізів та малярських творів, які сам художник назвав «Відродження словян-
ської штуки» та «Наша штука».

Цю версію композиції «Пробудження» Новаківський випрацьовує впро-
довж 1912–1913 рр. у близько двох десятках рисункових начерків, кількох ве-
ликих рисунках та малярських полотен. Уже в перших його творах на цю тему 
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бачимо виразну зміну образних та знакових наголосів — художника явно 
не влаштовує тепер певний, хоча і цілком зовнішній, відтінок жанровості у по-
передніх композиціях.

Щоб надати образові більш узагальненого містично-алегоричного звучан-
ня він вдається до часто вживаного у творах мистців-символістів засобів «на-
туралістичної пермутації» — поєднання в одній композиції ірреальних, фан-
тастичних мотивів із реалістично трактованими об’єктами зображення. Вперше 
цей засіб художник використав у датованому 1912 р. рисунку на полотні, що 
його, імовірно, готував для наступного прописування олійними фарбами але, 
на жаль, з невідомих причин не здійснив свого наміру.

У цьому рисунку реалістично потрактовану центральну постать юної ге-
роїні художник доповнює одверто ір-
реальним мотивом крил і більше того 
— поміщає її в цілковито умовне тло 
ренесансного вівтаря, що завершений 
вгорі, під аркою, зображеннями Ісуса 
Христа та Марії з дитям; їхні постаті, 
нахилені над умовним сферичним оре-
олом центральної фігури, творять 
із нею гармонійну ритмічну цілість. 
Таким чином, створюється позбавле-
ний будь-якої сюжетної розповіднос-
ті «параболічний» сенс образу: симво-
лічну постать глорифіковано як ідею 
пробудження народу до мистецької 
творчості, до духовного життя.

Водночас у рисункових ескізах 
художник накреслює розмаїті варіан-
ти образного рішення задуманої ком-
позиції. В одному із цих варіантів, зо-
крема у рисунку, датованому 11 квітня 
1913 року, біля ніг крилатої постаті він 
зображує у позі щирої адорації два на-
родні персонажі, що, як видається, символізують культурні прагнення нації, по-
шану народу до високих проявів творчого духу. В іншому рисунковому варіанті 
композиції крилата нага постать зображена у профіль із простягнутими до неба 
руками, немов би благаючи натхнення і сили згори, від Божественного 
Провидіння. В ще іншому композиційному варіанті, зафіксованому у начерках 
того часу, художник зображує себе з палітрою у руках або за мольбертом поруч 

О. Новаківський. Начерк композиції

«Пробудження» (із постаттю архінгела

і княжича). Олівець, папір. 1914
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із символічною крилатою постаттю, ніби маніфестуючи свою особисту причет-
ність до пробудження творчого духу нації.

Врешті, народжується в той час ще один варіант цієї композиції: оголену 
юну постать (без крил) він зображає на умовному тлі, що асоціюється із моти-
вом хреста, обабіч рамен вгорі — улюблені в українських хатніх інтер’єрах 
ікони Богородиці і Спаса, а внизу — ледве нашкіцовані привиди людських по-
статей, що уособлюють духовних і творчих лідерів народу в минулих віках. 
Особливо виразно цей задум прочитується в рисунку із авторською титульною 
назвою на полях: «Пробудження Словянської штуки». Власноручний запис 
художника на полі рисунку виразно вказує на тогочасний напрямок творчих 
шукань у царині малярської форми: «Як з визнаних стилів минувшини наш 
власний Ренесанс створити? Щоб визволитись з італійського й іншого 
Ренесансу». Як бачимо, Новаківський в останній рік свого перебування 
у Кракові був перейнятий пошуками малярського стилю, національного не тіль-
ки у своїй ідейно-тематичній сфері, але й за характером та структурою маляр-
ського вислову. Ці пошуки він послідовно продовжував згодом у Львові.

Характер образно-стильового рішення вищезгаданого рисунку засвідчує, 
що Новаківський у пошуках національної самобутності свого малярського сти-
лю спирався на формальні надбання давньоукраїнського іконопису, принципо-
во відмовляючись при тому від простого наслідування умовних іконних форм. 
Від старого візантійсько-руського малярства він запозичує, творчо інтерпрету-
ючи, лише деякі глибинні принципи іконного монументалізму, зокрема, під-
креслену строгість вертикально-центричної композиції, піднесений ієретизм 
центральної постаті та лаконізм основних пластичних мас — при багатстві де-
що стишених і «замаскованих» другорядних символічних деталей, особливо 
в рисункових шкіцах.

Із переїздом Новаківського до Львова (наприкінці 1913 р.) тема 
«Пробудження» набуває дещо іншого ідейно-знакового наповнення. Художник 
відразу занурюється у тривожну, сповнену драматичних подій і великих споді-
вань суспільну атмосферу Першої Світової війни, окупації Галичини царсько-
російськими військами та наростання збройної боротьби Січового Стрілецтва 
за Українську Державність. Усі ці події так чи так позначилися на характері 
його творчих рішень, у яких виразно відлунюють реалії тогочасного суспільно-
політичного життя. У Львові впродовж 1914 р. виконує чотири малярські твори 
та безліч композиційних рисункових начерків, де випрацьовує хвилюючу його 
тепер ідею суспільно-патріотичного пробудження України.

Під впливом важких воєнних вражень постає монументальне малярське 
полотно «Пробудження на тлі Розп’яття» (1914 р.). Твір має характер символіч-
ної алегорії — сповнений містичного прозріння образ України, яка пробуджу-
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ється до нового, зрілого духовно-суспільного життя, незважаючи на драматизм 
своєї історії. Втім, слід зазначити, що таке прочитання не вичерпує всього багат-
ства знакових аспектів цієї композиції. Тут, як і в інших творах Новаківського, 
простежуємо символістичну багатозначність образу, його мінливе, полісеман-
тичне звучання — риса, що типологічно споріднює творчість українського ху-
дожника з європейським символізмом. Зрештою, у рисункових шкіцах до цього 
малярського твору художник виразно вказує на суть свого ідейного задуму. В 
одному із цих шкіців сцена із Розп’яттям зображена на тлі краєвиду української 
землі, на першому плані до ніг юної героїні довірливо, з надією припали три 
скорботні постаті селянської родини — уособлення зболеного, віками знедо-
леного українського народу. В іншому ескізі ця ж сцена із Розп’яттям зображе-
на на ступінчатому п’єдесталі рене-
сансного вівтаря із двома ескізно 
накресленими постатями — чоловіка 
та матері з дитиною, яка сидить біля 
ніг юної крилатої героїні, замикаючи 
підкреслено урочисту, умисне симе-
тричну композицію твору. Сим воліс-
тичність сценерію надає образові ха-
рактеру урочистої піднесеності, 
звеличення воскреслого духу нації.

Того ж таки 1914 р. Новаківський 
відпрацьовує ще інші образно-ком по-
зиційні версії «Пробудження». Серед 
них — оригінальна і, порівняно, мало-
знана у творчості художника компози-
ція, де юна героїня пробуджується 
у присутності величавої, символічної 
постаті Крилатого Архангела із мечем 
— образ, що уособлює високе Боже 
Провидіння, яке вказує народові шлях 
до духовного оновлення. На превели-
кий жаль цей цікавий задум художни-
ка залишався лише у рисункових на-
черках і з якоїсь причини не був 
реалізований в олійному малярському варіанті.

Після 1914 р. у роботі Новаківського над композицією «Пробудження» 
наступає досить велика, майже десятилітня перерва. До цієї теми він звертаєть-
ся знову вже в другій половині 1920-х років, створюючи два майже однотипні 
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малярські ескізи. В них художник реалізує задуманий, ще 1914 р. варіант ком-
позиції із символічними постатями на тлі вівтаря. Але тепер іконографія цієї 
сцени істотно міняється. В центрі, замість символічної постаті юної дівчини, 
художник зображає молоду крилату жінку у розквіті краси і віку. Фігура її зо-
бражена строго фронтально, вона немовби витає у повітрі над ступінчатим 
п’єдесталом ренесансного вівтаря. Обабіч неї похилилися у журливій задумі 
дві симетрично розміщені постаті. Ліворуч — мати з дитям — улюблений образ 
в арсеналі індивідуальних символів Новаківського, трактований в його творах 
як уособлення знедоленого українського народу, вірного проте своїм віковим 
християнським ідеалам (звідси — його подібність у низці композицій до ікон-
них зображень Богородиці). Праворуч — постать «мислителя», що у глибокій 
задумі підпер голову — уособлення плеканої віками думи народу про своє ви-
зволення. Образ крилатої жінки тепер явно символізує ідею воскресіння 
Украї ни від національного поневолення та духовного сну, пробудження до сво-
боди і державної незалежності. Саме про такий ідейний задум художника за-
свідчує власноручний його запис — «Пробудження України» на полях одного 
із рисункових шкіців до цієї композиції. Новий знаковий відтінок образу ху-
дожник періодично підкреслює тепер у малярських творах жовто-блакитними 
акцентами у трактуванні центральної жіночої постаті. Мотив ренесансного ві-
втаря, запозичений з іконографії ранніх італійських мадонн доби Дученто 
і Триченто, Новаківський використовує тут як засіб глорифікації центральної 
символічної постаті, що втілює провідну ідею твору. Цікаво, що композиційно-
ритмічна побудова твору якнайкраще ілюструє теоретичні погляди Нова-
ківського, що їх він занотував на полях рисунка 1914 р. Все в композиції цього 
малярського образу — і підкреслено симетричний порядок, і ритмічна злаго-
дженість усіх елементів зображення, і, врешті, строгий ієратизм центральної 
фігури, — підкреслює ідеальну, піднесену над буденністю суть цього образу, 
звеличеного до рангу сакраментальної ідеї. Твір цей, як здається, навіяний ху-
дожникові повоєнними настроями галицько-української інтелігенції.

У 1929–1931 рр. у малярських та рисункових творах Новаківського наро-
джується ще одна оригінальна версія розглядуваної композиції, відома під 
назвою «Пробудження на тлі революції». Поштовхом послужили суспільно-
політичні події на іншому березі Збруча, в радянській Україні, що сповнювали 
художника настроєм надії і водночас тривожної перестороги.

Так, в 1929 р. постав один із найдивніших, досі ще не до кінця розгаданих 
варіантів композиції. На перший погляд, у цьому образі немає нічого, що на-
гадувало б революційні події. Натомість глибший аналіз його образно-
пластичної мови дає можливість прочитати суть авторського задуму. Образ 
України втілений тут у символічній постаті пробудженої від сну молодої, окри-
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леної жінки, яка звелася на ноги, залишаючи внизу сили пітьми, персоніфіко-
вані двома ескізно зазначеними персонажами у шапках на кшталт більшовиць-
кої будьонівки. Художник застосовує тут поширений у малярстві символістів 
засіб — так зване «маскування форм», зображуючи певні мотиви не окресле-
ними ясно, ніби недокінченими. У характері малярської мови згаданої компо-
зиції виразно позначився своєрідний пластичний символізм Новаківського, що 
«промовляє» до глядача напруженою мовою кольорів, акцентованих червенню 
та нервовим буянням мазків, які вже самі по собі стають ніби символічним за-
писом станів душі художника, його тривожних роздумів над долями пробудже-
ної України.

Приблизно в той же час Новаківський виконав великий за розмірами 
(120  70 см) рисунок вуглем на картоні (зберігається нині у власності родини 
Новаківських у Львові). Ця багатофігурна візійна композиція є, по суті, варіан-
том «Пробудження на тлі революції». Художник дає символічний образ юної, 
непорочно-чистої у своїй красі крилатої дівчини — України, що пробуджуєть-
ся на тлі буремних реалій історії, персоніфікованих чисельними постатями 
обабіч. Ліворуч на першому плані — похилена у журбі сидяча постать, що уосо-
блює минулі часи рабства та духовного сну народу, праворуч зображений на-
вколішках у позі адорації козак із чубом-оселедцем. З колін його ніби здійма-
ється юна постать України — натяк на ідеали колишньої козацької вольниці, 
які стали стимулом до нового воскресіння нації. Далі на тлі ліворуч виринає 
силует вершника на білому коні — чи то відлуння колишньої гетьманської сла-
ви, чи то волелюбного духу народного месника Довбуша, а праворуч — темний 
силует вершника у будьонівці, який віддаляється у протилежному напрямі, 
у темний морок минулого.

Ще один варіант цієї композиції Новаківський дає у малярському ескізі 
1931 р., відомому під назвою «Пробудження експресивне»: у низці рисункових 
начерків до цього твору він зображає струнку оголену жінку з крилами на тлі 
численних постатей обабіч, символізуючих рівні «голоси» як минулого, так 
і сучасного України, їхні силуети лише приблизно означені динамічними, екс-
пресивними мазками. Пластичний символізм Новаківського доведений тут 
до максимальної виразності. Художник у такий спосіб приносить алюзійний 
зміст твору зі сфери розумово-літературної у сферу чистої пластичності, де 
авторська ідея знаходить найбільш безпосередній і водночас мінливо-
багатозначний вираз.

Востаннє до теми «Пробудження» художник звертається за рік перед 
смертю — навесні 1934 р. Тоді він створює понад два десятки рисунків, в яких 
випрацьовує свою останню композиційну версію цього образу, втілену оста-
точно у великому малярському полотні під назвою «Пробудження на тлі під-
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земелля». Твір цей, виконаний у пізній експресивній манері Новаківського, має 
характер містичного, пророчого видіння України, яка воскресає до нового 
життя, до висот загальнолюдської культури, лишаючи внизу, у підземеллях іс-
торії картини духовного рабства і страждань поневоленого народу. Обабіч, 
дещо в глибині, на тлі умовно трактованого краєвиду української землі вири-
нають, ніби привиди, постаті далекого минулого — свідки давніх державниць-
ких страждань народу: ліворуч — силует, що нагадує Нестора-літописця, пра-
воруч — давньоруська княгиня із княжичем. Центральна символічна постать 
пробудженої України, персоніфікована в образі молодої жінки у народному 
вбранні, домінує над усім візійним сценерієм твору, розпростираючи вгорі мо-
гутні крила жовто-блакитного кольору — яскравий натяк художника на ідей-
ний підтекст композиції.

В образно-композиційному рішенні цього твору Новаківський використо-
вує вже напрацьовані ним у попередніх варіантах засоби формального 
та символіко-алегоричного вислову. Попри всі відчутні тут ремінісценції кла-
сичного ренесансного малярства та уроки сучасної художникові символіст-
ської естетики, в цьому творі особливо виразно прочитуємо характерну для 
пізньої творчості Новаківського і, між іншим, зауважену свого часу ще 
В. Залозецьким тенденцію до творчого діалогу із великими духовними і фор-
мальними надбаннями давньоукраїнського іконопису. Це відчутно не тільки 
у підкресленому ієратизмі та фронтальності центральної символічної постаті, 
у зміщенні пропорційних і просторових співвідношень у композиції та у симе-
тричному «предстоянні» побічних персонажів, але, передусім, у характері 
глибинної духовно-знакової інтерпретації цього образу. Символізм 
Новаківського, що прочитуємо у його ненастанних змаганнях надати своїм об-
разам ідеально духовного виміру, дивовижно співзвучний тут з іраціонально-
містичною програмою понадчасових, піднесених над чуттєвою реальністю 
іконних зображень.

Таким чином, в історії довголітньої праці Новаківського над темою 
«Пробудження» знайшли вираз глибинні візії душі мистця, його роздуми про 
долю свого народу та вперті пошуки відповідної малярської форми, здатної 
виразити світ його піднесених почувань та масштабних задумів.
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Намагаючись осягнути усі грані такої глибокої, універсальної й непере-
січної постаті як Святослав Гординський, ми незмінно будемо виходити у своїх 
дослідженнях на освітній контекст. Співвідношення його наукової та творчої 
спадщини до мистецької освіти та визначаючих її проблематику категорій 
на кшталт традицій і новаторства, професійного і народного, достатньо не ви-
світлювалося. Одразу зазначу: мова не йтиме про приналежність С. Гординського 
до історії якоїсь із мистецьких шкіл. У листопаді-грудні 2006 р. я мав змогу 
здійснювати мистецтвознавчі дослідження українського еміграційного мистец-
тва у Чехії, Австрії, Франції та США. У Парижі, а згодом у Нью-Джерсі, від-
булося моє знайомство з усіма членами родини Гординських. Час спілкування 
тривав кілька днів, тому я лише побіжно ознайомився з величезним сімейним 
архівом С. Гординського та колекцією творів, які густо прикрашали інтер’єр 
його будинку в Нью-Джерсі. Мою увагу привернула велика кількість 
декоративно-ужиткового мистецтва: кераміки, художнього різьблення, емалі 
тощо. Крізь призму цього інтер’єру, сповненого духом українського мисте-
цтва, крок за кроком відкривається сутність уважного ставлення митця до на-
родної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва. Історично цю любов 
прослідковуємо ще від часу навчання С. Гординського у школі Олекси 
Новаківського у Львові. Зокрема, методика проведення пленерних студій 
у Карпатах втілювала в життя ідею збереження традицій народного мистецтва 
через мистецько-освітню практику. Від етнографічних замальовок пролягав 
найкоротший шлях до реальної творчої праці на ниві декоративно-ужиткового 
мистецтва. Шлях — так, але обставини для цього після Першої світової війни 
у Європі були не вельми сприятливими.

Українські митці та промисловці, які піклувалися відродженням народно-
го мистецтва, були змушені знаходити нове поле діяльності для реалізації своїх 
організаційних та творчих зусиль. На цьому тлі невдалих або ж неефективних 
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спроб заснування нових фахово-ремісничих шкіл і майже цілковитого згасання 
домашнього промислу особливо яскраво вирізняються здобутки спілки 
«Гуцульське мистецтво» в Косові (1922), що мала свої філії для збуту продукції 
у Львові, Лодзі та Варшаві. Діяльність «Гуцульського мистецтва» мала поетап-
ний характер, але незмінно орієнтувалася на головне й засадниче завдання 
відродження давніх традицій килимарства [1, с. 8]. Неофіційно при спілці було 
організовано школу, де станом на 1923-й рік навчалося шість учнів. У цьому 
сучасники вбачали спорідненість і прийняття естафети спалених у вогні Першої 
світової війни ініціатив відродження українського килимарства, закладених 
Володиславом Федоровичем на Тернопільщині у килимарській школі с. Вікно 
[5, с. 11].

Залучення спілкою до проектування килимів видатних професійних мит-
ців, насамперед В. Крижанівського, Р. Лісовського, П. Холодного-молодшого, 
С. Гординського, Я. Музики, М. Бутовича та багатьох інших, збагатило про-
дукцію новими мистецькими якостями, цілою низкою нових композицій, коло-
ристичних вирішень та орнаментальних мотивів. Ця данина сучасності була 
необхідною поряд із підтримкою килимарства суто народного характеру, 
оскільки існувала конкуренція із невибагливими дрібними підприємцями, які 
у примітивний спосіб задовольняли попит на так званий «модерний килим» [3, 
с. 27]. Високі мистецькі якості продукції «Гуцульського мистецтва» та вмілу 
координацію головних завдань із економічного забезпечення справи засвідчи-
ли численні виставки, експорт виробів до Швейцарії, Норвегії, Швеції 
та Америки, позитивна оцінка тодішньої мистецької критики. Діяльність спілки 
«Гуцульське мистецтво» стала останнім яскравим явищем, що до кінця 
1930-х рр. об’єднувало у кращих формах професійне і народне мистецтво, від-
роджувало давні традиційні технології килимарства. При цьому масштабність 
явища не обмежилася лише етнографічними інтересами Гуцульщини, натомість 
воно акумулювало творчий потенціал кращих професійних митців, а в геогра-
фічному контексті у нових мистецьких формах своєрідно оживило традиції 
килимарства різних регіонів України. Втім, особисті зацікавлення Святослава 
Гординського декоративно-ужитковим мистецтвом сягнули ширших обріїв.

Поряд із килимарством, книжковою графікою, ювелірним мистецтвом 
та художньою емаллю у коло творчих зацікавлень українських митців першої 
третини ХХ ст. потрапляє фалеристика — різновид творчості в галузі худож-
нього металу, натхненний етапами визвольних змагань українського народу, 
а також могутньою активізацією громадських рухів, постанням великої кіль-
кості політичних, спортивних, професійних, наукових та інших товариств, 
об’єднань, організацій. Згадані громадські структури стали реальними замов-
никами на виконання проектів пам’ятних медалей, відзнак, військових наго-
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род. Ця особливо цікава ділянка художньої творчості тривалий час залишала-
ся утаємниченою і цілковито забороненою для вивчення через свою найтіснішу 
причетність до історичних подій національної боротьби за незалежність, 
до національної символіки, на яку більше ніж півстоліття було накладене ве-
ликодержавне більшовицьке табу. Серед творців українських відзнак, меда-
лей, орденів на сьогодні досліджені імена митців Ю. Буцманюка, Р. Лісовського, 
М. Паращука, О. Новаківського, М. Бринського, О. Судомори, О. Кульчицької, 
С. Гординського, архітекторів В. Нагірного, О. Лушпинського та інших. Проте 
авторство багатьох творів фалеристики й надалі залишається невідомим і по-
требує поглибленого вивчення мистецтвознавцями, істориками, колекціоне-
рами. Зразком фалеристики авторства С. Гординського є відзнака «Рідна 
школа 60», розроблена з нагоди ювілею культурно-освітньої організації 
1931 року. В рік перед вимушеною ліквідацією «Рідній школі» (1881–1939) 
в Галичині й Західній Волині належало понад 600 дитячих садків, 30 початко-
вих шкіл, 12 гімназій, 11 ліцеїв, видавництво, книгарні. С. Гординський проек-
тує ювілейну відзнаку товариства у поєднанні металу жовтого кольору та си-
ньої емалі [10, с. 380]. В овалі ускладненої конфігурації зображено профільний 
силует колінопреклоненого школяра з книгою в руках. Обабіч постаті моно-
грама організації — початкові літери «РШ», знизу — цифра «60». Відзнака 
лаконічна, графічна, читабельна. Переконливо відчутна національна фор-
мальна мова початку 1930-х рр. із упливом стилістики АрДеко. Крім багатства 
народної культури та етномистецької автентики на творчий світогляд 
С. Гординського вплинуло перебування за кордоном в якості стипендіата шко-
ли О. Новаківського. Одна з таких сфер — українська мистецька емiграцiя 
у Парижi. Сьогодні вже не є відкриттям рукописна праця С. Гординського 
«Українські малярі в Парижі», надбання Львівського історичного архіву, де 
автор аналізує творчість шістнадцяти митцiв-емiгрантiв. Відомо, що в Модерній 
Академії Фернана Леже навчалися галицькі митці Генріх Штренг, Марґіт 
Райх; впливу цієї школи зазнали Леопольд Левицький, Володимир Ласовський, 
Святослав Гординський.

Творча практика у стінах мистецьких навчальних закладів підтверджувала 
мистецтвознавчі висновки Святослава Гординського про головну проблему 
творчості на зламі ХІХ–ХХ ст. — побудову твору на формальній основі. 
Промовистим свідченням цього став розвиток живопису. Тоді, за спостере-
женням С. Гординського, ніби наново було відкрито колір та його ідейні вар-
тості при побудові площини [7, с. 17]. Ці тенденції виразно проявилися вже 
в руслі стилю модерн із його пріоритетами декоративної краси у живописі.

Для творення власних духовних цінностей необхідно було мати власні 
механізми фахового та, найголовніше, актуального вишколу митців. Відставання 
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в часі й дисонанс стали головними драматичними рисами перших великих мис-
тецьких виставок української еміграції у містах післявоєнної Європи — були 
гостро відчутні талановитість митців, але водночас і неактуальність, задавне-
ність мистецької проблематики.

Основну рису українського мистецтва у цьому контексті лаконічно й влуч-
но сформулював С. Гординський: «Вже самим своїм положенням українська 
духовність була змушена увесь час свого існування знаходити синтезу між су-
перечностями і крайностями, з яких найважливіші: Схід-Захід, довговікова 
традиція і поступ» [2]. Доля судила українській нації великий експеримент 
культуротворення поза Батьківщиною. «…Можемо сміло сказати, що жодна 
з поневолених Москвою націй не створила таку сітку архівних і музейних осе-
редків, як українська, що стала на чоло всього протикомуністичного фронту 
погвалтованих Москвою народів», — писав Роман Смаль-Стоцький [8].

Аналіз мистецької освіти поза Батьківщиною свідчить, що її розвитку укра-
їнська громадськість надавала не меншого значення, ніж музейництву чи науці 
загалом. Усвідомлення надзвичайної важливості цієї галузі культуротворення 
визначило саме життя у трьох головних завданнях митців-емігрантів: «1. Знайти 
відношення до мистецтва і культури країни нового перебування; 2. Плекати свої 
культурні традиції; 3. Робити поступ, вчитися і розвиватися» [6].

Саме мистецькоосвітній контекст, на думку С. Гординського, виступив 
головним чинником, що вирізняв митців еміграційної доби після Першої світо-
вої війни від тих, які виїхали з України після Другої світової [2, с. 30]. За його 
спостереженням, представники другої хвилі еміграції здебільшого прибували 
у Західну Європу в зрілому віці й творчо вже сформовані, тоді як першу хвилю 
емігрантів складала молодь, що лише прагнула здобувати мистецьку освіту.

Слід підкреслити, що в еміграції С. Гординський не був «де юре» виклада-
чем жодної з українських мистецьких шкіл. Свою місію у мистецькоосвітньому 
русі він убачав, насамперед, у ролі незаангажованого мистецького критика. З 
великою мірою об’єктивності С. Гординський теоретично окреслював цей рух, 
прогнозував перспективи, попереджав про небезпеки.

До пошуків альтернативи наростаючій небезпеці «голого формалізму» 
і «позажиттєвої абстракції», спричинених матеріалізованими умовами твор-
чості нової доби, закликали на еміграції мистецтвознавці Іван Мозалевський, 
Степан Андрусів, Святослав Гординський [7, с. 18]. Згідно з їхніми поглядами, 
переважна більшість українських митців поза Батьківщиною вважала явно не-
достатнім для появи твору мати матеріал творення і професійний вишкіл. Свої 
завдання вони бачили, насамперед, у закріпленні української духовності неза-
лежно від того, до якого типу свідомості належав митець — традиційно-
консервативного чи владно-реформаторського, на зразок Олександра 
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Архипенка. Теоретичний рівень аргументації спільних художніх позицій мит-
ців української діаспори яскраво ілюструють нотатки Богдана Стебельського, 
видрукувані у другому випуску альманаха «Українське мистецтво» (Мюнхен, 
1947 р.): «Які наші завдання? — спитаємо у цей момент. — Закріплювати здо-
буте, зміцнювати зайняті позиції і стягати резерви до нового творчого наступу! 
Недалекий той момент, коли українські груди відітхнуть повним віддихом і світ 
почує новий голос. Це буде золотий вік українського мистецтва. Нам треба 
його підготовити. Тому скажу за Зеровим: До джерел! Або, точніше, з доповне-
нням Шереха — до українських джерел!» [7, с. 22]. На тлі процесів спрощення 
і матеріалізації культури, що відбувалися на Заході всередині ХХ ст., україн-
ські митці стверджували самоцінність маргінальних і «соборних» культурних 
основ і намагалися виробити власну стратегію самоорганізації мистецького 
життя, узалежненого від генетичного коду. Зокрема, митець-педагог Михайло 
Дмитренко теоретично ототожнює поняття національного в мистецтві й по-
няття школи: «…не важко відрізнити мистецтво італійське від англійського, 
французьке від німецького — все одно, чи та різниця називається характерис-
тичними рисами національного в мистецтві чи школами» [7, с. 18].

Гостру нестачу теоретичної мистецтвознавчої бази, як і власних закладів 
практичного мистецького вишколу, митці-емігранти компенсували орієнтацією 
на сучасних їм та попередніх в часі авторитетів в українському мистецтві, звер-
ненням до їхньої теоретичної та творчої спадщини у пошуках координат роз-
витку мистецтва. У низці своїх програмних мистецтвознавчих статей ці чільні 
імена неодноразово називав Петро Андрусів: родина Кричевських, О. Мурашко, 
Г. Нарбут, П. Мартинович, І. Труш, О. Новаківський, М. Бойчук, М. Дольницька, 
О. Кульчицька, П. Ковжун, Н. Хасевич, М. Бутович, М. Осінчук. До названої 
плеяди відносяться й ті митці, що здобували освіту власними зусиллями, часто 
у нестерпних побутових умовах, а згодом несли ті знання в українську емігра-
ційну громаду. Серед них В. Хмелюк, М. Кричевський, В. Перебийніс, 
С. Зарицька-Омельченко, П. Омельченко, В. Крижанівський, О. Грищенко, 
М. Андрієнко, О. Архипенко. Перелік може продовжити кожен мистецтвозна-
вець, утім, для нашого дослідження незайвим буде наголосити, що усі з назва-
них П. Андрусівим були митцями-педагогами з чіткими художніми позиціями 
і потенціалом самопожертви, якого вистачало на акт побудови духовної осно-
ви національного мистецтва.

На відміну від станкових проявів, українська прикладна графіка чеського 
та наступного еміграційного періоду після Другої світової війни ревно зберіга-
ла риси традиційності та мала виразно виявлений репрезентативний характер. 
Десятки обкладинок книг і альбомів на історичну та етнографічну тематику 
виконали С. Гординський, Г. Мазепа, В. Дядинюк, О. Повстенко, П. Андрусів, 
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Е. Козак та інші. Графічні композиції, що видавалися у формі листівок, створю-
вали С. Гординський, Ю. Буцманюк, Г. Мазепа, М. Анастазієвський, П. Андрусів, 
М. Бутович та інші. Поштові листівки найчастіше виконували з нагоди релігій-
них та календарних свят з відповідною іконографічною, фольклорною та істо-
ричною тематикою. Образотворчі композиції окремих листівок яскраво відо-
бражають дух конкретного історичного моменту, переломного або ж 
епохального у житті нації. Їхня стилістика особливо близька до вже згадува-
них композиційних рішень у художньому металі та килимарстві за проектами 
С. Гординського, О. Кульчицької, низки учнівських робіт 1920-х рр. Львівської 
ХПШ. Легкий гумор, глибинне відчуття фольклорної теми, посилені автор-
ською стилістикою графічної мови, вирізняли також цикли графічних творів 
Святослава Гординського, Миколи Бутовича в США та Петра Сидоренка 
в Канаді.

Данина традиції домінувала і в релігійному малярстві Святослава 
Гординського, який дуже виважено вносив елемент новизни в іконопис. 
Візантійську іконописну традицію в Канаді розвивали Юліан Буцманюк, Мирон 
Левицький, Володимир Баляс, Леонід Перфецький, Євген Кубарський. Усі вони 
особливо уважно ставилися до графічної, рисункової основи своїх живопис-
них творів.

На прикладі С. Гординського та П. Мегика виразно виступає об’єднуюча 
тенденція творчості більшості митців діаспори — ставлення до рисунку. 
Зокрема П. Мегик культивував ставлення до рисунку, як до окремої, незалеж-
ної мистецької форми. Варто нагадати, що його авторству належить альбом 
«Рисунки» (1962), який став першим в історії українського мистецтва діаспори 
виданням навчально-методичного характеру. Власна система рисунку 
П. Мегика, заснована на традиціях української іконографії, значною мірою 
рефлексує у навчальних роботах учнів УСПМ у Філадельфії. Окрім опанування 
принципами академічного рисунку, тут значну увагу приділяли побудові орна-
ментальних і лінійно-площинних образотворчих композицій, досліджували 
старі зразки українського мистецтва, що виявлялося у тяжінні до узагальнення 
крупних форм та до строгої, графічної виразності реалістичного зображення.

Певний вплив на методику УСПМ мали теоретичні дослідження митця 
і мистецтвознавця Богдана Стебельського, який здобув ступінь доктора мисте-
цтвознавства УВУ за дисертаційну працю «Дитячий рисунок і його періодич-
ний розвиток». Домінанту рисунку прослідковуємо навіть у тих українських 
митців, які присвятили свою творчість майже винятково живопису або декора-
тивному мистецтву.

Точний рисунок і підкреслено графічний принцип живописної тканини 
твору культивував один із провідних митців української діаспори Михайло 
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Мороз. Характерна лінійно-площинна експресія і контурний декоративізм 
притаманні авторському стилю графічних творів Петра Холодного-
молодшого.

По-візантійськи суворий рисунок із характерною монументальною про-
стотою вирізняє велику групу творів М. Дольницької, іконопис С. Гординського. 
Виразним і твердим (за визначенням С. Гординського — Р. Ш.) є рисунок 
Анатолія Яблонського із запозиченою від М. Осінчука тріадою півтонів одного 
кольору, багатим орнаменталізмом. Дбала про надзвичайно виразний і водно-
час м’який рисунок у своїх іконах Галина Мазепа. Орнаментальність рисунку 
і композиції Аки Перейми і Тетяни Осадци ґрунтуються на відтворенні та ін-
терпретації зразків традиційних писанок. Висновок, що в основі творчості 
українських митців-еміграгтів лежить природа і традиції народного мистецтва, 
звучить у теоретичних нотатках середини 1940-х рр. авторства С. Борачка, 
С. Коломійця, С. Гординського. Усвідомлену чи неусвідомлену ідею, або, рад-
ше, мету тогочасної творчості різних за школою, світоглядом, характером 
митців лаконічно влучно сформулював С. Коломієць: «Вони хочуть увести 
в природу свій лад» [4, с. 17].

Перелік засад та художніх особливостей професійної творчості в емігра-
ції здійснений для того, аби підтвердити, що С. Гординський увесь час перебу-
вав в епіцентрі мистецькоосвітнього руху як митець. Як мистецтвознавець, він 
давав влучні оцінки мистецьким явищам, не залишаючи поза увагою не лише 
професійну, але й народну творчість.

Окрім митців-професіоналів, любов до природи та декоративно-
ужиткового мистецтва об’єднувала десятки емігрантів різного фаху. Для при-
кладу, дещо ностальгічна закоханість аматорів у класичні зразки українського 
народного гончарства Київщини, Полтавщини, Гуцульщини породжувала 
з американських глин щирі репліки-твори. Роботи ж зі збірки Гординських за 
своєю стилістикою та технікою декору цілковито можна було б зарахувати 
до групи кераміки фабрики Івана Левинського у Львові початку ХХ ст., якби 
не факт створення їх у 1970-х рр. американським лікарем українського похо-
дження. Останні цілком органічно співіснують в інтер’єрі з автентичними тра-
диційними творами американських індіанців, як ще одне свідчення потреби 
емігрантів у творенні синтетичного полікультурного середовища в новому міс-
ці перебування. Утім, С. Гординський, розмірковуючи над конфігураціями по-
лярних категорій «народне — професійне» чи «традиційне — авангардне», 
критикує, і неодноразово, бездумний «етнографізм і просвітянщину», що роз-
чиняли мотиви істинної народної творчості. Приклад виходу з цієї «безнадії» 
С. Гординський вбачає, зокрема, у творчості двох видатних мисткинь україн-
ської еміграції «празької» школи: «Подібним явищем, як Лятуринська в поезії, 
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в нашому малярстві є Галина Мазепа… Заслугою їх обох є те, що вони мотиви 
народні, які почали безнадійно розчинятися в етнографізмі і просвітянщині, 
показали із зовсім іншої перспективи та відкрили для модерного мистецтва (не 
тільки нашого!) все багатство народної культури. Вони просто допомогли нам 
усвідомити собі той факт, що культурно ми безмежно багаті» [9, с. 356]. 
Заслуга С. Гординського полягає, передусім, у виявленні піонерів нового розу-
міння використання традицій мистецтва, і не лише в українському вимірі. 
Любов Г. Мазепи та О. Лятуринської до народного мистецтва були тісно 
пов’язані з широким культурним світоглядом, поезією, романтичним захоплен-
ням давньою символікою — будь-то Трипілля чи Княжа доба. Твори цих мист-
кинь розвіювали розуміння «українського» як «селянського» у його конкрет-
ності, автентичності, симулякри якої зводили не одного митця і критика 
до буквальності й натуралізму, до імітації, про яку вже у ранні періоди емігра-
ційного мистецтва гостро говорили Антін Малюца, Петро Андрусів та Святослав 
Гординський.

В усіх зазначених країнах в різні часові періоди українське мистецтво по-
значилося видатними досягненнями на виставках та на ниві мистецького ви-
школу. Були охоплені ділянки камерної пластики та скульптури, декоративно-
ужиткового мистецтва на основі традицій з орнаментальною палітрою усіх 
етнографічних регіонів України. Паралельно українські митці зверталися 
до світової мистецької спадщини та країн свого перебування, творчо інтерпре-
туючи їх згідно з власними естетичними уподобаннями. Підкреслене відобра-
ження емігрантами традицій власного минулого сприяло усвідомленню своєї 
етнокультурної сутності та служило своєрідним психологічним самоствер-
дженням.

Сьогодні необхідно брати до уваги творчий та теоретичний досвід емігра-
ційної доби, ще, на жаль, малодосліджений в Україні. Вагомість мистецького 
доробку українців в еміграції, в загальній скарбниці нашого мистецтва поціно-
вана меншою мірою, ніж вона на те заслуговує. Адже рівень творчої та теоре-
тичної проблематики в Україні початку ХХІ ст. нерідко вимірюється жонглю-
ванням призабутими естетичними уявленнями чи закономірностями розвитку 
мистецтва між полюсами «народного» і «професійного». А відтак, творча і те-
оретична спадщина Святослава Гординського особливо цінна для усвідомлен-
ня сучасних симулякрів етнографізму чи автентичності.
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Японський національний стрій уже друге століття поспіль привертає увагу 
фахівців. Утім, у загальному обсязі публікацій щодо японського костюму лише 
окремі наукові розвідки виходять за межі наративних викладень про його специ-
фічні форми. Зокрема, етнографічні аспекти дослідження висвітлені у працях 
Т. Соколової-Делюсіної [15], І. Петрової та Л. Бабушкіної [11]. Деякі спостере-
ження щодо відповідності костюму традиційній архітектурі та театральній гра-
вюрі викладені Н. Ніколаєвою [7–10], певні аналоги відзначені і японським мис-
тецтвознавцем Н. Сейроку [21]. Разом із тим, ретельне вивчення художньої 
практики доби Токугава в усьому розмаїтті її шкіл та напрямків свідчить про на-
явність аналогій у мистецтві костюму, що примушує змінити ракурс вивчення 
цього явища японської культури. Відтак, метою запропонованої розвідки є роз-
робка напрямків дослідження, які дозволять осмислити костюм у контексті всієї 
художньо-естетичної системи. Пошук зазначених векторів дослідження перед-
бачає розв’язання низки завдань: через порівняльний аналіз явищ образотворчо-
го мистецтва та засобів оформлення костюму виявити аналогії, прослідкувати 
типи зв’язку костюму з видовим та жанровим розмаїттям образотворчого мисте-
цтва доби Токугава, визначити найбільш перспективні напрямки дослідження.

Актуальність наукових розробок у зазначеному напрямку визначається 
по-перше, станом мистецтвознавчої орієнталістики, де гостро відчувається 
брак відповідних досліджень, сучасними тенденціями у розвитку гуманітарно-
го знання та загальносвітовим процесом вивчення явищ далекосхідної культу-
ри. Запропонована стаття відбиває один з етапів дослідницької роботи, яка 
здійснюється згідно плану наукових досліджень по кафедрі історії та теорії 
мистецтва ХДАДМ.

Аналіз пам’яток образотворчого мистецтва, зразків японського вбрання 
з музейних та приватних колекцій Японії дозволив виявити певні аналогії у різ-
номанітних галузях японської художньої культури.
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Костюм у контексті мистецтва каліграфії
Добре відомо, що каліграфія на Далекому Сході, зокрема в Японії, корис-

тувалася особливою пошаною. Впродовж століть саме каліграфія справляла 
найбільший вплив на формування художнього мислення японців. На її основі 
розвивалися такі художні явища, як монохромний краєвид та хайга (ілюстрації 
до хайку). Вона стала цілком самостійним видом художньої творчості зі влас-
ними законами, правилами та прийомами.

Володіння вишуканим почерком вважали ознакою освіченості, етичної 
та естетичної досконалості [12]. Невипадково славнозвісні мистці жадали сла-
ви каліграфа більше, ніж слави живописця [22]. Невеличкий текст, виконаний 
бездоганним скорописом, розглядався як цілком естетичний об’єкт. Зрозуміло, 
що це не могло не позначитися на розвитку костюма. Так, ієрогліфічні надписи 
нерідко прикрашають одяг заможних городян. Одним із яскравих прикладів є 
костюм театру Но, що призначався для виконання чоловічих ролей. Косоде, 
виготовлене з червоного атласу та золотавої парчі, розшите золотавими ієро-
гліфічними знаками, які складають вірш про весну з антології китайської 
та японської поезії доби Хейан [20, p. 192]. Це у повному сенсі — костюм-текст. 
Водночас, його інформаційний зміст не переважає над естетичним: зближені за 
тональністю, кольори ієрогліфічних знаків та тканин одягу складають цілісне 
враження шовку, гаптованого витонченим візерунком.

Цікавий приклад наводить Іппіцуан — автор біографій 47-ми відданих 
ронинів. Розповідаючи про мужність та силу одного зі славнозвісних месників, 
Кіура Садаюкі, він не оминає такої подробиці: «На нарукавних знаках у нього 
були написані китайські вірші» [17, c. 76], що мало свідчити про високу освіче-
ність цього героя.

У кольоровому естампі «Сьодан», виконаному відомим майстром гравюри 
Кітагава Тамаро, одна із зображених красунь тримає в руках нарядну сукню, 
по блакитному полю якої розкидані золотаві зображення ієрогліфічних знаків 
та кленового листя.

Графічна довершеність ієрогліфічного знаку дозволяла не тільки викорис-
товувати його для оздоблення тканини, а й надавала широкі можливості з точки 
зору створення форм, виразних за силуетом. Так, наприклад, у згаданій серії 
Кунійосі представлено один із розповсюджених способів пов’язування хатімакі 
у формі ієрогліфа «8», що перетворювало її на оберіг («8» — число магічне).

Костюм та розвиток живописних жанрів
Високим мистецтвом вважали також живопис на сувоях, переважно жан-

ру «гори-води», для якого характерні зображення величних панорам, верхівок 
високих гір, бурхливих струменів річок, поодиноких хиж самітників. Зазвичай, 
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це — картини тушшю, іноді з використанням одного-двох додаткових кольорів. 
Мистців, які працювали у цьому жанрі, вважали витонченими натурами, інте-
лектуалами, а знавців розглядуваного виду мистецтва — особами зі смаком, що 
належать до шляхетного прошарку, де вміють шанувати справжнє мистецтво. 
Цілком зрозуміло, чому у відомій новелі Іхара Сайкаку едоські гульвіси, роз-
глядаючи жінок, найкрасивішою визначили ту, яка була вбрана у «…нижню 
сукню з білого атласу, розмальовану тушшю [3, c. 222]».

У мемуарній літературі класичних часів містяться численні «костюмні» 
характеристики, що змальовують блискучий світ імператорського палацу: 
«Придворні дами мали вишуканий вигляд: красиво пов’язані червоні стрічки 
спадають донизу, поверх парчевих китайських накидок одягнені білі, що бли-
щать глянцем одягу: малюнок на них не віддрукований з дерев’яних дощок, як 
часто буває, а нанесений пензлем художника» [16].

Не менш парадигматичним є розпис косоде, що належить відомому мист-
цю школи Нанга — Урагамі Гьокудо, яке, на думку художника, перетворилося 
на живописний сувій. Краєвид, виконаний у техніці «ретельного пензля», роз-
гортається за всіма законами жанру «гори-води» та заповнює усе поле костю-
му. При цьому зображення найбільше сконцентровано у нижній частині подо-
лу та рукавів, підкреслюючи форму костюму.

Жанр «квіти та птахи» — один із найулюбленіших у японському мисте-
цтві. Він охоплює цілу низку зображень: гілка дерева із птахом, золотаві клени, 
квіти (хризантеми, повійки тощо). Впродовж сторіч їхні численні зображення 
поставали головним об’єктом милування у живописних сувоях та ширмах. Тож 
накопичений досвід стилізації цих природних мотивів використовували й у 
текстильних виробах, й у розписах косоде доби Токугава.

Серед зображень птахів в орнаментиці костюмів найбільш розповсюдже-
ними є журавлі, павичі, горобці. Слід зазначити, що стилізоване зображення 
горобців із розпушеним пір’ячком стало одним із найтиповіших візерунків роз-
глядуваної доби — його використовували не тільки у рапортних композиціях, 
воно позначилося навіть на формі зачіски, популярної серед мешканок «весе-
лих кварталів».

Найбільш плідним та різноманітним уявляється співставлення орнамен-
тального оздоблення костюму з пам’ятками декоративно-ужиткового мисте-
цтва, тим паче, що законодавцями моди у костюмі нерідко були майстри, які ви-
конували розписи на ширмах, шкатулках, віялах [18]. Відтак, цілком природно, 
що вони подеколи використовували ті ж самі мотиви й у розписах косоде. Так, 
художник Огата Корін, неперевершений майстер декоративного мистецтва 
та живопису, водночас виступав і як автор костюмів. Цю його діяльність високо 
оцінили сучасники — існувало навіть таке поняття як «стиль Огата Корін» [20].
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Дослідниця японського декоративного живопису Н. Ніколаєва пояснює 
плідність цих експериментів таким чином: «На відміну від майстрів періоду 
Момояма, які здебільшого розписували фусума, а не ширми, Огата Корін бачив 
перед собою не площину, а об’ємну річ, розташовану у просторі інтер’єру від-
повідно інших предметів. Єдність законів формоутворення, притаманних роз-
писам ширм, декору лакових виробів, костюма, кераміки, відкривали можли-
вості створення декоративного ансамблю як синтезу власне образотворчої 
та предметної творчості» [9, c.206].

Перегляд зразків парадного вбрання часів Токугава свідчить про широке 
запровадження в його оздобленні форм та мотивів, використовуваних у згада-
них вище галузях японського мистецтва. Зокрема, доволі популярними мотива-
ми були віяла, візки або колеса, сосни, іриси. Запозиченню образотворчих мо-
тивів сприяла й умовність художньої мови декоративного живопису, що не був 
результатом безпосередньо візуального досвіду мистця: «… Вони створювали-
ся як реалізація архетипів художньої свідомості, притаманних японській наці-
ональній культурі» [9, c. 207].

Парадне вбрання, особливо фурісоде, являє собою тричастинну компози-
цію — довгі полотнища просторого халату та два широкі й довгі рукави, тому 
розташування візерунку перетворювало костюм на розкладену ширму. До та-
кого співставлення спонукає сама специфіка ширми та особливості її сприй-
няття в інтер’єрі, про що більш докладно — далі. Н. Ніколаєва слушно заува-
жує, що ширми Сотацу, а згодом і Огата Корін, радше могли бути тлом для 
вишуканого зібрання художників-поетів, аніж для офіційного палацового це-
ремоніалу. Вони вимагали індивідуалізованої оцінки знавця… Порівняно з фу-
сума, у розписах ширм XVII ст. наростала камерність, виникав зв’язок з окре-
мою людиною, її внутрішнім світом [9, c. 223].

Якщо взяти до уваги лаконізм, майже мінімалізм японського інтер’єру, 
стає зрозумілим, що костюм мав сприйматися як його складова та найефектні-
ша частина. Відтак, цілком логічним виявляється обумовленість вбрання архі-
тектурними формами: достатньо лише порівняти горизонтальний ритм зелених 
сосен на золотавому тлі ширми Огата Корін та косоде театру Но, де також роз-
гортаються ряди смарагдових сосен (це відповідало оформленню сцени у тому 
ж театрі — воно обов’язково містило зображення сосни на театральному за-
днику, не кажучи вже про три молодих деревця сосни, розташованих безпосе-
редньо на сцені).

Так само простежуємо мотиви «яцухасі» у ширмах, живописі, гравюрі, 
декоративному мистецтві та хрестоматійно відомому косоде із зображеннями 
ірисів та стилізованих хвиль струмка [13], або мотиви розгорнених віял у різно-
манітних малюнках на ширмах та в оздобленні жіночого одягу. До цього ряду 
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належить і славнозвісне «Фуюкі косоде», розписане Огата Коріном для дру-
жини його патрона [20]. Це, практично, цитата ширми із зображенням хризан-
тем та повійок. Розкидані по всьому полю косоде рослини, розімкнені силуети, 
ритмізований розподіл тональностей — створюють враження асиметрії, віль-
ного розпису, що відповідає композиційним прийомам, застосованим майстром 
у розписах ширм.

Слід зазначити, що за часів Токугава спостерігаємо розквіт вільно розпи-
саного одягу. Цьому, зокрема, посприяли заборони адміністрації Токугава 
носити городянам шовковий, парчевий та розшитий золотом одяг. Розпис тка-
нин допомагав створити ефект коштовності та яскравості вбрання, не вступаю-
чи у конфлікт зі владою.

Як бачимо, жанровий живопис безпосередньо впливав на розвиток тек-
стилю та мистецтво костюма. Проте, цей вплив не був однобічним: зображення 
багатого вбрання стали одним із мотивів у розписі ширм і, врешті-решт, ство-
рили окремий жанр. Це так звані тагасоде бьобу — зображення красивого 
одягу, розташованого на спеціальних підставках. Позбавлені будь-якої сюжет-
ної мотивації, такі композиції прикрашали ширми доби Токугава. Окрім деко-
ративного ефекту, вони виконували функцію реклами готового одягу, модних 
тканин та візерунків.

Костюм та гравюра укійо-е
З розвитком мистецтва ксилографії та завдяки її високій тиражності певні 

мотиви набули суто графічного осмислення і стали популярними серед горо-
дян. У розписах тканин для одягу спостерігаємо графізм у дусі кольорових 
естампів укійо-е, подекуди ледь приховані, а то й прямі «цитати». Важко не по-
мітити фрагмент славнозвісної «Великої хвилі» Хокусая в оздобленні чолові-
чої накидки для військового вбрання.

Зазначений ракурс дослідження має ще один вимір: самі естампи із зобра-
женнями красунь у вишуканих сукнях нерідко являли чудові зразки візерунків 
або рішень живописного розпису одягу, надихаючи художників текстилю. 
Деякі з них виконували функцію реклами вже готових тканин або вбрання. 
Серед численних естампів помітно виділяються як оригінальні ідеї оздоблення 
жіночого одягу, так і розповсюджені візерунки.

У цьому контексті інтерес представляють не тільки гравюри жанру бідзін-
га (зображення красунь), а й якуся-е (зображення акторів). Розквіт театраль-
ного мистецтва та безпрецедентна популярність акторів театру Кабукі досить 
відчутно вплинули на розвиток моди. Певні деталі костюму, що згодом стали 
класичними, були винайдені акторами — виконавцями жіночих ролей (оннага-
та). Широкі довгі рукави фурісоде, широкий пояс (обі) та безліч засобів його 
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пов’язувати — все це прийшло з театру Кабукі. «Те ж саме стосується і орна-
менту, і зачісок, назви яких походять від імен акторів, що їх вигадали. Тож те-
атральні гравюри мали, окрім всього іншого, значення картинок у модному 
журналі» [14, с. 115].

Численні літературні твори містять згадки про те, що батьки молодих дів-
чат, аби ті не відстали від моди, купляли для них портрети акторів оннагата 
у різноманітних костюмах. Про значний вплив театру на смаки городян свід-
чить також офіційний наказ від жовтня 1795 року, де зазначено, що чесні жінки 
та куртизанки вбирають волосся, як актори оннагата, беруть з них приклад 
в одязі, чим і розбещують моральність.

Нерідко у гравюрах укійо-е зустрічаємо зображення багато декорованих 
підставок, на яких розвішані коштовні кімоно. Зазвичай мистці дуже ретельно 
передавали характер візерунку та оздоблення тканин. Це не тільки виконувало 
функцію повідомлення про модні сукні сезону, а й привносило особливу ошат-
ність у зображення, що, безумовно, цінували у гравюрі, найбільш витончені 
зразки якої називали «парчевими картинками». Навіть в історико-героїчному 
жанрі (муся-е) з’являлися подібні зображення, наприклад, у згадуваній вище 
серії Кунійосі, присвяченій історії 47-ми ронинів.

Костюм в контексті мистецтва емблематики
За часів Токугава спостерігаємо розквіт мистецтва емблематики. Якщо 

раніше мони (родинні герби, емблеми) використовували лише імператор 
та аристократи, то тепер власні герби мають купецькі родини, ремісники та, 
навіть, актори, які знаходилися поза офіційним табелем про ранги [14]. Мон 
являє собою зображення умовних ідеограм, рослин, тварин та інших предметів 
і символів. Його малюнок жорстко визначений, кожний має свою назву. Зараз 
нараховується кілька сотень монів.

Один і той самий мон міг бути знаком різних родин і мати кілька різнови-
дів — відтак, їхня кількість сягає понад трьох тисяч. Зокрема, мон імператор-
ського дому являв собою павлонію з п’ятьма та сімома квітками. Його могли 
подарувати на знак монаршої прихильності, але, на відміну від династійного, 
він матиме павлонію з трьома квітками, — відзначають дослідники [11, c.29]. 
Прикладом може слугувати косоде XVI ст. з колекції Токійського Національного 
музею. На білому тлі сукні розташовані стилізовані триквіткові павлонії, 
у верхній частині — на темному тлі — три білі павлонії вже сприймаємо як 
емблематичні зображення.

Нові емблеми розробляли дуже активно: дослідниця японської театраль-
ної гравюри О. Сердюк у фундаментальному дослідженні наводить 80 найроз-
повсюдженіших акторських монів [14]. Графічна виразність та лаконізм мону 
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зробили його привабливим для художника тканини, а очевидна соціальна ін-
формативність обумовила його широке застосування у парадному вбранні.

Дрібні зображення монів створювали певний орнамент, що надавав ткани-
ні святковості та, водночас, свідчив про належність до певного клану. Так, ще 
за часів Нара японці прикрашали шовкові тканини зображеннями родинних 
гербів, а в середині періоду Муроматі мони оздоблювали чоловіче вбрання — 
катагіну. Їх розташовували наступним чином: один на спині, два на грудях (лі-
воруч та праворуч), два на рукавах. У період правління сьогунів Токугава, коли, 
як уже зазначалося, герби мали не тільки аристократи, а й заможні городяни, 
мони (виткані або надруковані) прикрашають хаорі. Зазвичай, хаорі були темні, 
у смужечку, святкові — чорні. На такому тлі білий мон видно було здалеку.

Наприкінці доби Токугава — початку доби Мейдзі склалося кілька видів 
парадного вбрання. Офіційний костюм — чорне кімоно — прикрашали п’ять 
великих монів (свідчення про статус родини та зміст події, на честь якої вико-
ристовували таке вбрання). Урочистості вимагали кольорового кімоно з п’ятьма 
монами, або з одним угорі на центральному шві на спині та трьома — одним 
на спині і двома з боків комірця попереду [2, c.376].

Костюм в архітектурному середовищі
Не останню роль у розвитку традиційного костюма відіграли принципи роз-

будови житла, що їх простежуємо і в імператорському палаці, і в резиденціях 
князів, і в помешканні городянина. Оселя пересічного японця відрізнялася від 
імператорського палацу хіба що розміром та декором. Однак і в тому і в іншому 
випадку принципи побудови відповідали виробленому стандарту. Не удаючись 
до спеціальних подробиць, зазначимо найголовніші. Це, насамперед, каркасна 
система: дерев’яний остов будинку заповнено легкими стінами, які, на відміну від 
європейської архітектури, не мають тектонічного значення (стіна може бути 
розсунутою, а то й зовсім знятою). Влітку використовують стіни, які являють 
собою раму, обклеєну папером, що пропускає м’яке рівне світло. Значний винос 
даху затіняє внутрішній простір дому, створюючи ефект напівтемряви.

Конструкція будинку підкреслюється прямими лініями простого та чітко-
го малюнку темного дерева у співставленні з білим папером. Внутрішні стіни 
дому (фусума) також розсувні, це позначилося і на рішенні підлоги. Зазвичай 
підлогу в японському домі покривають солом’яними циновками (татамі), які 
мають чітко визначений розмір і розташування (відносно фусума). Домінантою 
інтер’єру була ніша — токонома, де поміщали сувій, або ікебану, або старовин-
ну вазу із квіткою.

У загальному сприйнятті інтер’єру важливу роль відіграють і стінні шафи, що 
займають усю висоту кімнати і практично зливаються зі стіною. Саме у цих шафах 
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знаходиться домашній скарб. Усі предмети — матрац для сну, таця для їжі, шух-
лядки для письмового приладдя — дістають лише за необхідністю. Японці, прак-
тично, не користувалися меблями у європейському сенсі. Вони вели, так би мови-
ти, «татамізований» спосіб життя: на циновках сиділи, приймали гостей, спали. 
Навіть пересувалися у просторі будинку навколішки. Тривале сидіння певною 
мірою зумовило особливості кімоно, яке у своїй зимовій формі не тільки перед-
бачало ватну підбивку, а й було довше за зріст, окрайка подолу мала товстіший 
шар вати й вкривала підлогу навколо людини, не пропускаючи холоду.

Крім того, такий «сидячий» спосіб життя обумовив особливості декору 
— зазвичай, у нижній частині подолу та рукавів, які при сидінні ефектно роз-
кладалися навкруги и давали можливість оцінити вишуканість малюнку. Пильна 
увага до кожного елемента костюма та характер розташування візерунків, спо-
лучень кольорів відповідали особливостям його сприйняття у просторі 
інтер’єру. В новелі «Сумніви» Рюноске Акутагава яскраво відтворив послідов-
ність сприйняття ансамблю костюма в умовах традиційного японського будин-
ку: «В цей час на татамі, прямо перед тим місцем, де я сидів, немов уві сні, 
з’явилися білі атласні табі. За ними показалося кімоно, на подолі якого, на тлі 
хвилястого неба, наче у тумані, вимальовувалися сосни та чаплі. Потім моїм 
очам з’явився пояс із золотавої парчі, білий комірець і далі висока зачіска, 
в якій м’яко блищали черепахові гребінці та шпильки»[1, c. 268].

Перетворення звичайного поясу (обі) на складну систему підперізування 
з подушечкою на спині і величезним бантом (за часів Токугава) мало і свій ра-
ціональний сенс: під час тривалого сидіння на нього можна було трохи спира-
тися.

Таким чином, своєрідний «мінімалізм» японського традиційного інтер’єру, 
відсутність меблів, конструктивна ясність, нейтральність його колористичного 
рішення, спокійне, розсіяне світло, проникаюче крізь паперові вікна, створюва-
ли особливий, таємничий ефект повітряного середовища. В такому просторі 
поява будь-якої яскравої речі перетворюється на видовище та привертає увагу. 
Н. Ніколаєва зазначає: «Інтер’єр постійно виступає у ролі нейтрального тла 
і для фігури людини у візерунчастому кімоно і для кожного предмету побу-
ту…» [7, c. 125]. Отже, костюм не тільки був виразним елементом архітектури, 
а мав також відповідати умовам його сприйняття у просторі інтер’єру, гармо-
ніювати з розписаною ширмою, квіткою у токонома, декорованою тацею.

Викладені спостереження не вичерпують зазначеної проблеми, а є спро-
бою розробки шляхів її розв’язання. Однак, навіть із такого стислого огляду 
можемо попередньо виснувати:

1. Особливості форми костюма як цільнокроєного одягу, що має чітку 
архітектонічну побудову та створює широке поле для зображальності, дозво-
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лило мистцям використовувати готові образотворчі версії провідних мотивів 
живопису, каліграфії, які розвивалися у площинному просторі, тому легко 
адаптувалися у мистецтві костюму.

2. Костюм не тільки зазнавав впливу різноманітних жанрів живопису, а й, 
у свою чергу, впливав на розвиток живопису, утворивши окремий жанр зобра-
ження багатого одягу, розвішаного на підставках.

3. Різнобарв’я образів та мотивів, представлених в одязі доби Токугава, 
відбиває усе розмаїття її художньої практики. Оздоблення тканин запозичене 
з репертуару як декоративного, так і монохромного живопису; відповідає ви-
довій (живопис, каліграфія, гравюра) та жанровій класифікації мистецтва 
(«гори-води», «квіти та птахи») та свідчить про глибоку естетичну та стиліс-
тичну єдність усієї японської художньої традиції.

4. Значну частину образотворчих мотивів використовували як для оздо-
блення одягу часів Токугава, так і в поетичній творчості, що залучало костюм 
до певного кола літературних асоціацій. Апеляція до змісту, що знаходиться 
поза зображенням, свідчить про «встроєність» костюма у більш загальний кон-
текст естетичного канону.

5. Костюм (його форма, сполучення кольорів, характер розташування ві-
зерунків) відповідав особливостям інтер’єру традиційного японського будин-
ку; разом з іншими предметами обстановки слугував створенню єдиного ху-
дожнього ансамблю.

47 ронинів — самураї, які помстилися за смерть свого господаря.

Гори-води — жанр живопису, запозичений із Китаю (кит.: шан-шуй).

Доба Токугава — період з 1603 по 1868 рік, названий ім’ям династії сьогунів Токугава

Заборони щодо одягу — ціла низка постанов, впроваджена адміністрацією Токугава, 

що визначали навіть кольори одягу, які розподіляли згідно «табелі про ранги» і мали 

на меті запобігти марнотратству та підтримати соціальну стратифікацію суспільства.

Кабукі — театр, заснований жрицею храму в Ідзумо — Окуні. Це був у всіх сенсах 

міський театр: героями його п’єс та глядачами були городяни.

Катагіну — короткий чоловічий одяг з широкими наплічниками.

Кімоно — від «кіру моно» — річ для надягання — загальна назва для японського одя-

гу, а з XIX ст. — для основного виду наплічного одягу.

Косоде — широкий та довгий халат. До XVI ст. його використовували як спіднюсукню, 

а згодом — як нарядний верхній одяг.

Мейдзі — період після буржуазної революції 1867–1868 років, який став символом 

завершення класичної Японії і початку її модернізації

Момояма — період в історії Японії 1573–1614.

Муроматі — період в історії Японії 1333–1573.
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Нанга — школа аматорів, японський аналог китайської веньженьхуа.

Нара — період в історії Японії 645–794.

Табі — тонкі шкарпетки з відокремленим великим пальцем.

Театр Но — один зі старіших японських театрів. П’єси Но основані на класичній літе-

ратурі, народних та буддійських легендах.

Укійо-е (картини швидкоплинного світу) — напрямок в образотворчому мистецтві 

доби Токугава.

Фурісоде — одяг з довгими рукавами (символ дівоцтва).

Фусума — розсувні внутрішні перегородки в японському жилому домі.

Хайку — вірш, що складається з трьох рядків.

Хаорі — коротке пальто на підкладці.

Хатімакі — головна чоловіча пов’язка.

Хейан — період в історії Японії 794–1185.

Яцухісіада — цикл зображень за мотивами «Яцухасі» — сюжету про «Вісім мостів» 
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Формування О. Купріна як художника припало на 1910-ті роки. Російські 
жи вописці того часу зазнали значного впливу Сезанна, що позначилося і на 
натюр морті, де нерухомість речей і предметів пожвавлювалася активністю ко-
льору, зу мовленою не природним освітленням, а створеною митцем енергією 
зображених речей, їх напруженою і самодостатньою матеріальністю. У пейза-
жах Сезанна рит мічний рух створюють мазки або плями, уміло покладені по-
ряд. Їхнє розмірене чергування, послідовність створює живописну фактуру. 
Все це було засвоєно московськими «сезанністами», зокрема членами групи 
«Бубновий валет» (П. Кончаловський, І. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, 
В. Рождественський), до якої входив і Олександр Купрін.

Як особистість і визначний художник О. Купрін сформувався не тільки 
завдяки фаховому навчанню, а й аналітичному вивченню природи. Згадуючи 
дитинство, він надзвичайно мальовничо описував картини заходу сонця, нічно-
го неба, грози. У них — синтез оригінальності враження, індивідуального 
сприйнят тя, багатомірного охоплення навколишнього світу. Ось один із тих 
описів: «А коли сонце сідало за лісом, то зоря палала всіма кольорами. 
Клубочилися багряні хма ри. Тут був пурпур, усі відтінки рожевого, золото 
і вище — срібло на тлі чудової блакиті. Як це було прекрасно і чарівно! Ця кар-
тина захоплювала мене і дуже хвилювала. На тлі цього надвечір’я чітко вима-
льовувалися контури старого собору часів Петра» [З, с. 15]. І ще: «Ніч перемі-
шала, переробила своєю чарівною рукою, змінила все, створивши свої 
дивовижні образи і населивши сад таємничими істо тами» [3, с. 15].

Описи природи О. Купріна співзвучні з його живописними полотнами, 
яким загалом притаманні локальний колір, чітко позначені плани, «сезаннів-
ське» ритмічне чергування художніх плям. Наведемо ще один приклад за-
гостреного бачення художником світу: «Земля чорна, місцями червонувато-
коричнева, великими брилами піднята і розорана плугом, уражала мене своєю 
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стихійністю. Цю картину великих, неосяжних розораних пагорбів, блакитного 
кольору хмар, що скупчувалися на заході, пам’ятаю і досі» [3, С. 18–19].

Дослідник творчості митця А. Краченко зазначає, що саме таке, синтетич-
не, сприйняття «пояснює гармонійну урівноваженість, ритмічність його ком-
позицій, внутрішню злагодженість найкращих його пейзажів і натюрмортів» 
[3, с. 17].

1907 р. О. Купрін через погіршення стану здоров’я приїхав до Криму. Від-
тоді він на багато років визначив основну тему своєї творчості — кримський 
пейзаж. Море і гори, вулички старих міст, незвична для ока художника, при-
звичаєного до середньоросійської природи, блакить атмосфери, напруженість, 
яс кравість колориту, — екзотика півдня владно захопила художника. Він гово-
рив: «Хто не бачив моря, той не бачив другої половини світу». Митець уважно 
аналізує краєвиди, що постали перед ним, аналітично розглядає їх складові, які 
у синтетичній єдності і становлять своєрідність кримської природи. Чи 
не найбіль ше вразило море, колір якого складається з аквамаринового тону 
води та розмаї тих відблисків. А кримське небо! Відтінки блакитного, сірого, 
рожевого, жовтого кольорів мають невичерпні віддзеркалення на поверхні во-
ди. Цей раніше невідо мий художникові світ вразив його незвичайною барвис-
тістю і сяйвом («ся юче море»).

Зустріч із кримською природою, загальна спрямованість малярства по-
чатку XX ст. визначили формування основних принципів живопису О. Купріна. 
На перший план виступила проблема живописної форми, законів малярства, 
нових методів живописного вираження, прагнення до символічного втілення. 
Подальший свій творчий шлях художник визначив як «активний підвищений 
прояв відчуття кольору». Руйнувалися колишні кумири, формувався новий 
стиль: «живопис, силь ний за кольором», з «вільною, широкою» манерою, «не 
сірою, коричневою, а яскравою, барвистою, з неймовірним напором устремлін-
ня й енергії» [3, с. 58].

О. Купрін дійшов висновку, що мета творчості художника — не створення 
ілюзорного, безвільного зображення, яке, по суті, є «безособовим 
підпорядкуван ням натурі», а втілення в образній формі творчої особистості 
митця. Ці теоретичні постулати знайшли яскраве відображення у кримських 
пейзажах О. Куп ріна.

Перший період його творчості, пов’язаний із Кримом, бере початок від 
1907 року. У роботах цього періоду художник зумів образно втілити побачене 
і зберегти живе відчуття природи, створити художній образ відповідно до уста-
лених уявлень про мету і завдання.

Серед створених у перший період робіт — полотно «Блакитний фонтан» 
(1911–1912). В одному зі своїх міркувань про живопис О. Купрін записав: «Що 
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є врода? Що є стрункість, як не досягнення ритмічних, гармонійних інструк-
цій». У згаданій картині ритмічне чергування густо покладених, великих мазків 
створює загальний настрій, гармонійне звучання твору. Темним контуром виді-
лена синьо-блакитна гора, вільними, широкими мазками написані розкішна 
крона дерева, локальне за кольором небо, сіро-рожево-бузковий перший план, 
композиційним центром картини є «блакитний фонтан». Образ фонтана, що 
дарує людям живлющу вологу, як своєрідний символ Криму, стає одним із про-
відних у кримських пейзажах О. Купріна. У роботі автор втілив побачене і збе-
режене в пам’яті живе відчуття природи, її характерний образ. Незважаючи 
на контурність, компоненти картини не сприймаються окремо, натомість 
справляють враження цілісності.

1912 р. Купрін пише «Пейзаж з мечеттю. Околиці Ялти». Ймовірно, темпе-
раментні різкі контури архітектурних споруд, що виділяють головні елементи 
композиції, великі форми, чергування об’ємів і площин, — все це давало мож-
ливість художникові виразити своє почуття ритму, розуміння гармонії.

Уся поверхня полотна являє собою своєрідний візерунок із геометричних 
елементів — гранованих кольорових площин і ліній, їхніх поєднань, гармонійно 
сполучених у певне хоральне звучання. Композиційним центром полотна є 
вертикаль мінарету, що ніби збирає всі розбіжні лінії і контури площин, серед 
яких виділяються кубічні форми будинків. Ритмічне, чітке чергування теплих 
і холодних кольорів надає картині характеру хроматичного музичного ладу, 
зіткнення і поєднання сіруватих, зеленуватих, вохряних кольорів урівноважу-
ються спалахами рожево-червонуватих плям у нижніх кутах і вгорі (по центру 
картини), що утворюють класичний композиційний трикутник. Рух різких ліній 
створює напружену динаміку картини, справляючи враження симфонічно ор-
ганізованого музичного твору. Архітектурний мотив, один з основних у пейза-
жах О. Купріна, знаходить вияв навіть у назві — «Архітектура на березі моря» 
(1911–1912).

1926–1929 рр. О. Купрін повністю віддав роботі над кримським пейзажем. 
У картинах цього періоду визначальними є гармонійне поєднання архітектур-
них і природних мотивів, подальший розвиток віднайденого художником 
у пейзажних роботах 1923–1925 рр. способу безпосереднього відчуття життя. 
Тут немає ні ефектної екзотики, ні вражаючих уяву відкриттів, ані оманливої 
красивості, котра нерідко спокушала живописців, які зверталися до кримської 
природи. Художника тепер приваблював не сліпучий блиск та «хрестоматійний 
глянець» південного узбереж жя, а стримано-величні краєвиди східного й цен-
трального Криму, у тому числі такі міста, як Феодосія, Судак, Бахчисарай 
та інші. Такий свій вибір він пояснює в автобіографії (не опублікована, цитуєть-
ся у деяких дос лідженнях): «… я більше бував не на південному березі, достат-
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ньою мірою відомо му всім, а в центральному Криму. Яйла, північні схили з та-
тарськими поселеннями і селищами захоплювали своєю свіжістю. А долини 
річок являли собою надзви чайно багатий матеріал для великого значного ком-
позиційного пейзажу. Квітучі сади, стрункі ряди пірамідальних тополь, ритміч-
на архітектура татарських буди ночків, мінарети, що стоять окремо, енергійні 
за формою дерева. Скелі, купи каміння, водойми, городи, сади і людина на при-
роді» [3, с. 210].

У присвячених Кримові картинах одухотвореність природи стає особливо 
відчутною і позначеною високою образністю. Саме тут О. Купрін пізнав єдність 
архітектури і природи, особливо це видно у міських пейзажах, де він досягає 
справжнього синтезу злагодженої гармонії архітектури і природи, до чого 
прагнув ще у ранніх роботах 1910-х років.

У приведеному вище уривку О. Купрін перерахував майже всі сюжети 
своїх кримських пейзажів, звертаючи при цьому увагу на їхню композицію: 
на першому плані — будинки, дерева тощо, на задньому — положисті пагорби 
й туманні блакитні далечіні. Його глибоко вражали розмаїття барв, інтенсив-
ність кольорів і водночас вишукана гармонія природніх образів. Усе це сприяло 
високому емоційному настрою, повному злиттю з приро дою, осягненню її за-
кономірностей.

Аналізуючи пізніше динаміку формування свого живописного стилю, 
О. Купрін відзначає своєрідний сплав дотримання традицій і течій сучасного 
мистецтва. «Тільки тоді, коли спираєшся на досвід попередніх епох великих 
майстрів, можливі досягнення, можлива культура», — пише він, назива ючи 
імена тих великих попередників, яких він з роками розумів і цінував дедалі 
більше: Курбе, Мілле, Коро, Добіньї, Дюпре та ін. Його захоплюють пейзажі 
Лоррена, роботи Пуссена і Жозефа Верне. Звернення до класики дуже симпто-
матичне. Власне, воно допомогло художникові глибше збагнути таємниче, при-
ховане від поверхового погляду буття природи. Знаменно, що в ранній період 
творчості, захоплений формальними пошу ками, О. Купрін не був задоволений 
природою Бахчисарая, вона здавалася йому недостатньо яскравою, але згодом 
саме образ Бахчисарая зайняв чільне місце у його творчості. Саме тут він відчув 
красу архітектурного пейзажу і втілив її у полотнах «Бахчисарай. Сутінки», 
«Вулиця в Бахчисараї. Чурук-Су. Полудень», «Бахчисарай. Чурук-Су. Вечір», 
«Бахчисарай. Татарський дворик», «Бахчисарай. Вуличка», «Бахчисарай. 
Занедбана мечеть», «Бахчисарай. Циганська слобідка. Вид на Салачик», 
«Бахчисарай. Скелі в російській слобідці» (1926–1930) та інші. У названих тво-
рах О. Купрін знайшов новий стиль, що характеризується глибоко особистіс-
ним підходом до зображуваного, прагненням розкрити своє душевне хвилю-
вання, викликане тим чи іншим станом природи. Великого значення майстер 
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надає правдивому відтворенню на полотні об’єктів краєвиду, водночас ці пей-
зажі набувають символічного характеру — вони втілюють за гальні ознаки ар-
хітектури Бахчисарая, Феодосії, взагалі кримської природи, її станів, різно-
манітності проявів. Усі ці роботи вирізняє композиційна завершеність, 
гармонійне співвідношення деталей і цілого, притаманні не тільки живописно-
му, а й музичному твору. Тут виявляється тонке почуття художника в розподі-
лі світла і тіні, що створює розмаїття тональності твору, його музичне наповне-
ння. Митець звертає увагу на втілення стану природи: світанку, яскравого 
літнього дня, коли сонячне світло висвічує білі стіни будинків і кидає блакитні 
відблиски на поверхню річки, літнього вечора, коли сонце вже згасло, а небо ще 
світиться.

Ще однією, важливою для художника темою було небо. Воно у нього різ-
не: густо-синє («Вулиця в Бахчисараї. Чурук-Су. Вечір»), яскраво-синє 
(«Бахчисарай. Татарський дворик»), ніжне, вечірнє («Бахчисарай. Вуличка», 
«Гурзуф. Вечір») та ін. Небо об’єднує згадані та інші кримські пейзажі у своє-
рідну симфонію з узагальнюючою ідеєю, образне втілення якої дало можли-
вість художникові передати живе відчуття природи.

Серед провідних тем кримських пейзажів — скелі, гори. Вони постають 
образами непорушної величі, піднесеного стану душі, абстрагованої від 
дріб’язкової суєтності. Небо і скелі нерозривно взаємопов’язані. Нерухомі, за-
мислені скелі в околицях Бахчисарая, Феодосії, Гурзуфа у поєднанні з архітек-
турними пам’ятками під кримським небом, що часто змінює колір, але не свою 
легкість, прозорість,— усе це реалії і, водночас, символи кримської природи.

Гегель, визначаючи сутність символу, писав: «Символ <…> є не байдужим 
знаком. <…> У символах чуттєво наявні предмети, що володіють тим значен-
ням, для втілення і вираження якого вони вживаються» [1, с. 15]. Таке розуміння 
визначення символу якнайкраще характеризує особливості кримських пейзажів 
О. Купріна, де наявні предмети символічних зображень Криму (небо, скелі, ар-
хітектура, дерева), що втілюють і виражають сутність дійсності.

Етапним кримським твором О. Купріна є картина «Беасальська долина» 
(1937). На полотні, що в цілому вражає своєю поетичністю й одухотвореною 
сутністю, бачимо високе небо, на якому сходить місяць, гори, тополі і дорогу 
— кам’янисту жовто-рожеву дорогу, що йде углиб картини і створює відчуття 
простору. Вона ніби кличе у далечінь, туди, де розташовані будиночки селища 
з тонкою голкою міна рету. Горизонталь дороги і вертикалі тополь створюють 
оригінальну, виразну рит міку, характерний художній образ кримської приро-
ди. У картині вдало поєднано реальне і символічне. Реалістичне зображення 
дороги постає у творі як символ дороги життя, що, до слова, часто присутній 
у картинах російських художників. Дорога і дві людські постаті, зображені 

К р и м с ь к и й  п е й з а ж  у  т в о р ч о с т і  О .  В .  К у п р і н а



Н а т а л і я  З о л о т у х і н а

на передньому і задньому плані, створю ють перспективу і надають картині ди-
наміки.

Гармонійним, можна сказати, музикальним ладом позначені не тільки 
живописні твори О. Купріна, присвячені Криму, а й рисунки, де засобами ліній, 
об’ємів, виразних світлотіньових плям створені поетичні образи кримської 
природи. Та кими є, зокрема, роботи «Бахчисарай. Вечір», «Бахчисарай. Чурук-
Су. Ранок». «Бахчисарай. Куточок міста», «Вулиця в Бахчисараї. Полуденний 
пейзаж», «Уще лина», «Феодосія. Старе дерево» (1925–1930). Загалом, у них 
переважає архі тектурний пейзаж. Чіткі лінії позначають контури татарських 
будиночків, кам’янистих вуличок, веж мінаретів, груп дерев…

У 1940-ті роки у творчості О. Купріна тема Бахчисарая продовжується, 
проте з’являється нова — Гурзуф, а відтак, розробляються й інші мотиви. 
Спочатку О. Купрін пише скелі, що нагадують бахчисарайські (зокрема, скеля 
Балгатур). Але його «героями» стають не тополі, а кипариси, які гармонують 
із гурзуфським пей зажем («Гурзуф. Вечір»).

На 1950-ті роки припадає створення О. Купріним кількох архітектурних 
пей зажів Феодосії — «Феодосія. Вірменська церква», «Феодосія. Храм XIV ст.», 
«Феодосія. Карантинна вулиця», «Феодосія. Порт» — і великий пейзажі 
«Могила І. К. Айвазовського». При відтворенні архітектурних пам’яток 
Феодосії митець досягає нових успіхів у передачі суті й духу чарівної крим-
ської природи.

Загалом кримські пейзажі Олександра Купріна — це багатоликий образ 
Криму, вражаючий своєю самобутністю, мальовничістю, захоплюючою кра-
сою.

1. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. — М., 1962. — Т. 2.

2. Жидкова Е. А. В. Куприн. — М., 1956.

3. Кравченко А. С. А. В. Куприн. — М, 1973.

4. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — М., 1976. — Іл. 1.

5. Мантатов В. В. Образ, знак, условность. — М., 1980.

6. Поспелов Г. Г. Бубновый валет. — М., 1990.



• 343 •

Анотація. Агнєшка Чайковська, доктор філологічних наук, доцент Ченстоховського педа-

гогічного інституту в своїй статті торкається проблеми про сенс історії в есеях Павла Ясеничі 

та Ярослава Марка Римкевича в ситуації генологічного і «випадкового» ставлення до міфу рево-

люції та його елементів, таких як історична кінечність поступу, раціональність дій. Стратегія 

авторів включає уникання моральної кваліфікації та виключення сенсу подій від примату вели-

кої нарації та «цілісності» їхньої логіки. Есеї підносять вартості життя з його семантичною 

потенцією, багатством і тим самим визначають ревізію схем.

Etyczny wymiar rewolucji, której wzorcowym modelem i naturalnym konteks-
tem dla esejów stanowiących przedmiot niniejszej refleksji, pozostają wydarzenia we 
Francji rozpoczęte w 1789 roku, ma charakter dwojaki. Bezpośrednią zależność 
kształtuje, jak pisze Hannah Arendt [1], osiemnastowieczne odczucie zła w postaci 
nędzy jako stanu przejściowego, możliwego do zmiany w wyniku społecznego prze-
wrotu. Pośrednim argumentem na rzecz umieszczenia rewolucji na skali etycznej jest 
dokonujący się wówczas przekład teorii Jeana Jacquesa Rousseau na język praktyki, 
który stał się fundamentem rozumienia takich pojęć, jak dobro, cnota, sprawiedliwość 
i szczęście. Ówczesna recepcja dzieł filozofa, przed wszystkim jego Umowy społecz-
nej, pomijała ich wydźwięk katastroficzny i płynące z niego oskarżenie cywilizacji 
[2], w swoistej nadinterpretacji wiążąc ukształtowane na wzór antycznej zgody pojęcie 
«woli powszechnej», z bardziej praktycznym w rewolucyjnym działaniu «interesem 
narodowym» czy «racją stanu» [3]. W ten sposób utopijna koncepcja zasady jednoczą-
cej naród, owej woli noszonej pod sercem przez każdego obywatela, okazała się przy-
datna, mówiąc w dużym skrócie, dla stworzenia ideologii opartej na istnieniu wspól-
nego wroga, waloryzującej szczególne współczucie dla cierpienia innych i 
gloryfikującej «cnotę», której konotacje z «dobrem» w sensie «nieczynienia zła» były 
dość wątpliwe. Dodatkowo dokonywane w duchu oświeceniowego prymatu rozumu 
przesunięcie etyki za sfery religijnej w obszar ludzkich działań, stanowiło fundament 
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dla uzasadnienia dla gwałtu i przemocy, które stały się niezmiennymi składnikami 
rewolucji, racją jej istnienia i uzasadnieniem historycznego sensu. Przyjęcie laickiej 
perspektywy w ocenie wydarzeń dziejowych, połączone z płynącą z filozoficznych 
źródeł legitymizacją terroru «w imię wspólnego dobra», zmniejszyło dystans pomię-
dzy rzeczywistością a językiem deskrypcji, czyniąc go funkcją zaangażowania. 
Rewolucja, nie chcąc odwoływać się do żadnych transcendentnych wobec ludzkiego 
rozumu instancji, musiała uzasadniać samą siebie w zgodzie z logiką i na sposób ra-
cjonalny. (Przypomnieć tu jednak wypada, że ta zmiana wynikała z «wewnętrznego» 
punktu widzenia. Rene Chateaubriand, będąc mocno uprzedzonym obserwatorem re-
wolucji we Francji i oglądając ją podwójnie z zewnątrz: jako arystokrata i we wspo-
mnieniu, ów dystans odbiera jako największy z możliwych, czyli opozycję. Pisze np.: 
«Pobiegłem na Pola Elizejskie. Naprzód ukazały się armaty, na których siedzące okra-
kiem furie, łotrzyce i dziewki wykrzykiwały zdania najbardziej sprośne i wykonywały 
gesty najbardziej plugawe […]; za nimi deputowani Zgromadzenia Narodowego: dalej 
karoce króla, wokół nich zakurzony mrok lasu pik i bagnetów. Szmaciarze w łachma-
nach, rzeźnicy w zakrwawionych fartuchach, z nagimi nożami u pasa, w koszulach z 
podwiniętymi rękawami, szli przy drzwiczkach karocy […]. Astronom Bailly oświad-
czył ludwikowi XVI w ratuszu, że dobry, pełen szacunku i wierny lud zdobył swego 
króla; król ze swej strony był bardzo wzruszony i kontent oznajmił, że przybył do 
Paryża z własnej woli.» [4]).

Aktualizując tradycje intelektualne, a także — w szczególnym stopniu — poli-
tyczne obyczaje starożytnego Rzymu, rewolucja francuska przywdziewała kostium, 
który ujednolicał i ułatwiał systemowe odczytywanie poszczególnych działań jej 
uczestników. Dla Waltera Benjamina był on efektem konstrukcji historii, łączącej za 
sobą elementy przeszłości z teraźniejszością: «A więc dla Robespierre’a starożytny 
Rzym był przeszłością wypełnioną czasem obecnym, którą on uwalniał, rozsadzając 
kostium historii. Rewolucja Francuska widziała siebie jako powracający Rzym» [5]. 
Antyczny sztafaż stanowił ponadto rodzaj «etyki na czas przetrwania», będąc punktem 
odniesienia dla moralnej klasyfikacji czynów. «Jeśli więc chcemy się dowiedzieć, co 
mogłoby oznaczać absolutne dobro, gdy idzie o bieg spraw ludzkich (jako różny od 
biegu spraw boskich), zwróćmy się lepiej do poetów» [6] — pisze Arendt. Zdanie to 
odzwierciedla strategię przyjętą w niniejszym szkicu. Odpowiedź na pytanie o etyczny 
sens historii, ucieleśniającej się w działaniach rewolucyjnych, możliwa jest z perspek-
tywy zewnętrznej wobec niej. Inaczej, jak piszą Teodor W. Adorno i Max Horkheimer, 
popada się w błędne koło uzależnienia od rozumu, podmiotowość człowieka prze-
kształcającego w przedmiot i sprzężającego myślenie z represyjno-dominacyjnym 
kształtem racjonalności [7]. «Ponieważ historia jako korelat jednolitej teorii, jako 
konstrukcja, nie jest dobrem, a przeciwnie — grozą, to myślenie jest naprawdę ele-
mentem negatywnym» [8] — powiadają autorzy Dialektyki oświecenia. Negatywność, 
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o której jest tu mowa, rozumiana będzie po pierwsze w kategoriach genologicznych, 
czyli refleksji zorientowanej na po części literacki, eseistyczny kształt wypowiedzi o 
rewolucji, «rozsypującej» narrację, pojmowaną jako «korelat historii», adekwatnie do 
«władzy dyskursu» dziejowego. Po drugie zaś, owa negatywność, jako determinowana 
czynnikiem chronologicznym, czyli określanej zarówno przez Starobinskiego, jak i 
przez Arendt, filozoficznej i kulturowej uprzedniości form rewolucyjnego wyrażania, 
stanie się odpowiednikiem aksjologicznej odmienności dwudziestowiecznego pojmo-
wania przemocy — po doświadczeniach totalitaryzmów, zakorzenionego we właści-
wym nam paradygmacie myślenia. Innymi słowy — zewnętrzność wizji rewolucji 
wobec jej wydarzeń warunkowana jest w utworach Jasienicy i Rymkiewicza, po 
pierwsze, gestem dekonstrukcji mitu rewolucji, dokonywanym poprzez wybór kon-
wencji, z uprzywilejowaniem szczegółu, owej mikrosubstancji dziejów. Po drugie, 
ekskluzja autorów z ram rewolucyjnego systemu ideologicznego, jest efektem «spóź-
nienia» refleksji, podejmowanej ze świadomością konsekwencji, nieznanych i nie-
przeczuwanych przez aktorów dziejowego widowiska. Wyłamywanie się eseju z ram 
przyjętego przez rewolucję systemu «wyrażania» nie oznacza jednak ucieczki od ro-
zumowego paradygmatu epistemologii oświeceniowej. Pojmowany w kategoriach 
«formy spokrewnionej z poznaniem» [9], stanowi w rozumieniu Adorno przejaw prob-
lematyki wiążącej sztukę z epistemą, w zgodzie z zakwestionowaniem kompetencji 
rozumu, jako wyłącznego źródła dyskursywnej wiedzy. Poznawczą wartość eseju 
określa jego antysystemowość i sprzecznościowość [10], wyrażająca się w recepcji 
romantycznej poetyki fragmentu i nawiązaniu do ironii formalnej. Dzięki temu, nie 
uzurpując sobie prawa do pełnej reprezentacji idei i pozbywając się pretensji do kohe-
rencji, gatunek staje się «spektaklem wiedzy» i «teatrem pisania», jak go określa 
Roland Barthes [11], otwierając się na to, co przedracjonalne i umykające wyrażeniu. 
Jest przy tym swoistym residuum podmiotowości, wyzbywającej się pokusy włączania 
tego, co nietożsame, w spójną teorię.

Stanowiące przedmiot refleksji utwory Jasienicy i Rymkiewicza poprzez swe 
tytuły wpisują się w ramy sygnalizowanej «irredenty antykartezjańskiej». «Rozważania» 
(o wojnie domowej) — niczym wzięta z wiersza Szymborskiej rozpusta myślenia, a 
także «wieszanie» — pomijany przez modelową wizję insurekcji kościuszkowskiej i 
jej łagodnych przywódców krwawy epizod wydarzeń w Warszawie i Wilnie 1794 ro-
ku, są prezentacją przyjętych przez autorów strategii kształtowania obrazu dziejów. 
Wpisują się wyraźnie w kontekst przywoływanej już książki Jeana Starobinskiego, 
która francuską rewolucję pozwala czytać jak tekst, pisany przez tworzących w tym 
czasie artystów. Dokonywany tu «rozkład» ciągłej historii na szereg miniatur, będą-
cych świadectwem lektury poszczególnych dzieł sztuki, pozwala na zbudowanie figur 
zbiorowej wyobraźni, dzięki którym mogła się urzeczywistniać wizja rewolucji. 
Odbywające się u Starobinskiego przesunięcie refleksji z «tekstu historii» na «tekst 
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sztuki» powoduje transpozycję aksjologiczną: paradoksalnie bardziej wartościowe, 
czyli bliższe ideom rewolucyjnym, okazują się dzieła jawnie je kwestionujące lub re-
zerwujące dla siebie całkowitą neutralność:

W wielu dziełach sztuki i literatury przejawia się ostre, pozbawione złudzeń po-
czucie zmierzchu […]: w sztuce związanej z upadającą klasą znajdujemy oznaki wy-
czerpania i zachwycającą nieraz swobodę, wynik zerwania wszystkich więzów oraz 
upojenia, jakie daje świadomość, że śmierć jest blisko, że nie ma już nic do stracenia. 
Jest paradoksem, że w swojej odwadze, w swej cudownej dezynwolturze, te dzieła 
próżnego wydatku i czystego kaprysu, płody dogorywającej społeczności, świadczą o 
inwencji i odwadze twórczej, której daremnie szukalibyśmy w dziełach artystów sta-
rających się użytecznie i moralnie służyć rodzącemu się porządkowi, nowemu pań-
stwu» [12].

Metoda lektury zastosowana przez teoretyka Szkoły Genewskiej wyklucza pro-
ces bezpośredniej oceny rewolucyjnego terroru, tropiąc jego zapowiedzi czy przesłan-
ki zawarte w stylistyce dzieł malarskich, literackich, operowych i architekturze, a 
także w ruchach masońskich czy instytucjach kulturalnych takich jak np. salon. 
Trudno jednak nie odczytać na marginesach dokonywanych przez autora Emblematów 
rozumu interpretacji przeświadczenia o bankructwie oświeceniowych idei i próby 
wcielenia ich w życie.

Pojęcie rewolucji w historiografii, a także w potocznym sposobie myślenia, 
funkcjonuje jako mit założycielski nowoczesności. Będąc praktyczną realizacją ide-
ałów filozoficznych XVIII wieku, mit ten kształtuje zarówno obraz przeszłości, jak i 
refleksję skierowaną na teraźniejszość, czego przykładem jest teza Francois Fureta o 
nieskończonym do dziś charakterze wydarzeń we Francji 1789 roku. Wynika ona z 
przeświadczenia o podwójnym statusie zjawisk historycznych, realizującym się na 
poziomie wydarzeń i poziomie sensu, który należy do kompetencji komentatorów, 
uspójniających wielość i różnorodność «faktów» w jednej historii, opowiadanej od 
«wewnątrz», jak Jules Michelet, czy «od zewnątrz», jak Alexis de Tocqueville [13]. 
Rewolucja obecna w postaci tekstu nabiera w ten sposób właściwości « wtórnego 
przemodelowania», które zapewniają jej byt w postaci narracyjnego monolitu, współ-
tworzącego nowoczesny paradygmat myślenia o świecie w postaci przewrotów oby-
czajowych, politycznych, technologicznych itd. Proces tekstualizacji wydarzeń rewo-
lucyjnych przebiegał początkowo, jak pisze Jean Starobinski [14], przy wykorzystaniu 
dostępnych aktualnie form artystycznego wyrażania, co jest wyrazem uprzedniości 
języka sztuki wobec historycznych «treści». Rewolucja «historyczna» jest więc od-
mienna od dynamiki procesu historycznoliterackiego. Znamieniem rozmaitych prze-
łomów literackich, po okresie «wyrabiania się form», jest przecież «nowość» środ-
ków artystycznego wyrazu, zdolnych pomieścić w sobie przejawy zmieniającej się 
świadomości.
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Dokonująca się zmiana polityczna, która ma być przetransponowana w prze-
strzeń społecznej komunikacji, domaga się odpowiedniego zakodowania, a jego czy-
telność i sprawność legitymizuje z jednej strony już wykształcony, w miarę powszech-
ny, gust literacki, z drugiej zaś — system wyposażonej w przemoc władzy, o której 
pisze B. Baczko:

Powstanie i rozpowszechnianie się obrazowych znaków i zbiorowych rytuałów 
wynikają z potrzeby znalezienia takiego języka i środka wyrazu, które odpowiadałoby 
wspólnocie wyobraźni społecznej, oferując masom, które próbują nadać sobie zbioro-
wą tożsamość, rozpoznać się i potwierdzić we własnym działaniu, odpowiedni sposób 
komunikacji. Z drugiej jednak strony, ta sama symbolika i ten sam rytuał stanowią 
właściwą dekorację i podporę dla władzy, która się stopniowo ustanawia i dąży do 
stabilizacji» [15].

Wybór konwencji, zdolnej udźwignąć i wyrazić na sposób dyskursywny ideały 
rewolucji oraz wyartykułować cele posługującej się nią władzy, wybiega najczęściej 
poza autoteliczne własności sztuki. Wtedy wyrazicielem «nazbyt parcianej», «pozba-
wionej urody koniunktiwu» woli ogółu jest indywidualny głos artysty, użyty jako 
synekdocha. Przekształcenie sztuki w ornamentatorstwo, by pozostać w kręgu 
Herbertowskich metafor, oznacza też dodatkowo uprzywilejowanie jednych form 
artystycznych wobec drugich, monopol namaszczonego przez władzę sposobu wyra-
żania:

Każda rewolucja — napisze po latach Rene Chateaubriand — opisana przy ist-
nieniu wolności prasy, pozwala oku przeniknąć fakty do głębi, bo też każdy je tak 
przedstawia, jak je widział […]. We Francji […] wolność była pomiędzy jednym sza-
fotem a drugim, pomiędzy dwiema spadającymi głowami. Ale kiedy Bonaparte zagar-
nął władzę, kiedy myśl zakneblowano i słychać było tylko głos despotyzmu szerzące-
go własną chwałę i zezwalającego mówić jedynie o sobie, zniknęła prawda» [16].

Realizacją wolności pojmowanej niemal dosłownie za autorem Pamiętników zza 
grobu jest eseistyczny cykl Jarosława Marka Rymkiewicza. Przeznaczony, jak pisze 
autor, «dla miłośników historii ojczystej — takich, którzy lubią czytać o tym, jak wy-
glądało życie polskie w dawnych czasach i jak żyli nasi przodkowie, jakie mieli przy-
gody oraz obyczaje» [17], stanowi próbę «wypełnienia» owych chwil pomiędzy 
dwiema spadającymi głowami materią insurekcyjnej codzienności. Wydarzenia roz-
grywające się w Warszawie, Wilnie i Krakowie w 1794 roku nazywane są w książce 
naprzemiennie rewolucją (w ślad za cytowaną literaturą, np. Karola Wojdy O rewolu-
cji polskiej w 1794 roku czy Józefa Zajączka Pamiętnik albo historia rewolucji czyli 
powstania roku 1794)), insurekcją albo powstaniem. Wydaje się jednak, że przy róż-
nicach semantycznych wymienionych terminów (powstanie nie oznacza zmiany ukła-
du w społeczeństwie), nie polityczny sens wydarzeń jest w relacji sprawą najważniej-
szą. Dokonujący się przewrót społeczny, istnienie legalnej władzy rewolucyjnej, 
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prawomocność czy jej brak w wykonywaniu wyroków śmierci — wszystko to dla 
Rymkiewicza ma wartość drugorzędną. «Celem tej książki — powie autor — nie jest 
oskarżanie, potępianie oraz wzbudzanie moralnego oburzenia. Książka ta — co już 
chyba dobrze widać — nie zajmuje się moralnością, lecz życiem» [18]. Istotne dla 
autora Wieszania, w zgodzie z zacytowaną autoprezentacją, wydają się drobiazgi, re-
konstruowane w trakcie żmudnej lektury źródeł i będące efektem stawiania pytań — 
paradoksalnych, jeśli wziąć pod uwagę globalny sens insurekcji kościuszkowskiej, 
«pierwszych» w sensie nieuprzedzonych posiadaną historyczną wiedzą i pozbawio-
nych pretensji do syntetyzowania dziejów. Wbrew wstępnej sugestii deklarującej 
«historyczność» książki, kompetencje narratora wyraźnie przesunięte zostają z płasz-
czyzny «tworzenia narracji» do prac początkowych, przygotowawczych, które okre-
ślić można jako «krytykę źródeł». «Poznawcza» wartość pracy jest wobec tego rozu-
miana nie w kategoriach efektów konstrukcji dziejów i ich interpretacji, ale w sensie 
pragmatycznym, obejmującym zaprogramowane oddziaływanie na czytelnika. Ten (a 
ściślej «ta» — czytelniczka) zresztą jest często przywoływany niczym świadek dla 
potwierdzenia interesujących znalezisk. Narrator, uciekając od stawiania tez i dokony-
wania uogólnień, oddaje wyniki swoich poszukiwań do dyspozycji odbiorcy, w zgo-
dzie z przekonaniem, że historia jako nauka o faktach, jest domeną wyobraźni. Pisze 
Rymkiewicz:

«Trzymajmy się zatem faktów — przeszłość składa się z faktów i fachowi histo-
rycy zajmują się faktami, na tym właśnie polega ich fachowość — że wiedzą, jak się 
z nimi obchodzić; jak je ujawniać (wydobywać z przeszłości) i jak stwierdzać ich 
faktyczność. Ogólniej już nie da się powiedzieć — jest to powiedziane najogólniej 
jak się da, w sposób najogólniejszy. Czy decydując się na takie ogólne, nawet najo-
gólniejsze ujęcie […] nie popełniliśmy jednak jakiegoś błędu? Oj chyba tak — gdzieś 
musieliśmy popełnić jakiś błąd. Co bowiem zrobimy — jeśli tak właśnie sformułuje-
my przedmiot nauki o historii- z dwoma kaftanami (lub kaftanikami), w których 9 
maja został powieszony przed Ratuszem lub na Rynku Miasta starej Warszawy (na tej 
jednej z trzech szubienic, która stała najbliżej południowej pierzei Rynku i nieopodal 
zapiecka) marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz? […] Z dwoma kaftanami lub 
kaftanikami jest inaczej — ich faktyczność […] jest bardzo łatwa do zakwestionowa-
nia» [19].

Tak więc epizod «wieszania», marginalny z punktu widzenia Maciejowic czy 
Szczekocin, rozpada się w eseju Rymkiewicza na pomniejsze rekwizyty, takie jak 
«hipotetyczny lot kapelusza, hipotetyczny (z hipotetyczną żółtą kitajkową podszewką) 
kaftanik Ankwicza, hipotetyczną pętelka […]. Ale to jest właśnie to, z czego składa się 
historia, to są te kawałki, z których można ją sobie ułożyć» [20].

Wymiar historii jako nauki o faktach podkreśla Rymkiewicz wielokrotnie użytym 
epitetem «hipotetyczny». Stoi on w zgodzie z zaprezentowaną wcześniej metodą rekon-
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strukcji życia Mickiewicza, która odbywała się w cyklu Jak bajeczne żurawie. 
Otwierający eseistyczną serię Żmut wielokrotnie zaopatrywany jest w autoprezentacyjne 
dygresje, które oddają prymat przypuszczeniom, domysłom, hipotezom nad «twardymi» 
faktami historycznymi. Pisze Rymkiewicz:

Przeszłość składa się z faktów, które zostały zapamiętane oraz z faktów, które 
zostały zapomniane. […] Tych faktów, które zostały zapomniane, jest oczywiście 
znacznie więcej. Ilość tych, o których pamiętamy, wydaje się być skończona. Tych 
zapomnianych przeliczyć nie sposób, a ilość ich jest niewątpliwie nieskończona. […] 
Nasze domysły, domniemania, przypuszczenia wypełniają, mogą wypełnić te luki 
między faktami. Dzięki nim czas przeszły może więc uzyskać konsystencję podobną do 
konsystencji czasu teraźniejszego: może stać się gęstszy [21].

Narracyjne wypełnianie luk w czasie przeszłym oznacza swoiste oswajanie prze-
szłości, nadawanie jej sensu i włączanie jej w porządek doświadczeń teraźniejszego czy-
telnika. Staje się sposobem na uzyskanie ciągłości dziejów i pozwala mieć złudzenie 
uczestnictwa w «Wiecznym Teraz», które rozumieć należy niejako bezpieczne trwanie 
wszystkiego w bezczasie, ale raczej, jak pisze Rymkiewicz w Zmucie, jako nieustanne 
pulsowanie wydarzeń, skłonnych w każdej chwili, niezależnie od woli, pojawić się w 
czyjejś pamięci. Historyczna narracja pojmowana jest więc w kategoriach nieograniczo-
nej potencji przypominania, determinowanej ukrytą pod podszewką dziejów «pracą pa-
mięci».

Jeżeli więc przedmiot badań ma status tak niepewny, pozostaje postawić pytanie 
o właściwy cel eseistycznych dociekań. Wydaje się, że pozostaje on funkcją nieustan-
nej konfrontacji warszawskiego wieszania z porządkiem historycznego mitu. W relacji 
autora książki jest nim rewolucja francuska, opatrywana każdorazowo znakiem swoi-
stego «niedopasowania» do wydarzeń w Polsce:

Te francuskie tańce wokół szafotu były to z pewnością lekkie oraz pełne wdzięku 
skoki, tanecznym kołom mógł tam nawet ktoś przygrywać na małym fleciku zwanym 
flute a bec, nasze skakanie, jak powiadam, musiało być trochę nieudolne — było to 
pewnie, jak to u ludów północy oraz północnego wschodu, jakieś niedźwiedzie czy 
wilcze skakanie. Hymnes a la liberte — jakieś wilcze wycie. Ale tańczyliśmy, co udo-
wodniłem i głupcem byłby ten, kto utrzymywałby, że naśladowaliśmy w ten sposób 
Francuzów. Lud skaczący, o którym pisał Trębicki, pewnie nawet nie wiedział, mógł 
nie wiedzieć, że istnieje jakaś Francja i jacyś Francuzi tańczący wdzięcznie «sur trute 
la Place de la Revolution» [22].

Konfrontacja dokonywana przez Rymkiewicza przebiega na płaszczyźnie co 
najmniej podwójnej — jej przedmiotem jest zarówno obrzędowy charakter wydarzeń 
Wielkiego Terroru, przykładany do zachowań opisywanych przez obserwatorów 
Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, jak i romantyczny mit narodów północy, 
do którego autor zalicza Polaków. Czyni to — dość przewrotnie -ze świadomością 
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efektów poznawczych XIX-wiecznych podróży Europejczyków na Wschód. 
Przywoływana na marginesie relacji o polskim wieszaniu skala ucywilizowania, 
prócz tego, że obnaża niższą pozycję naszego, wilczego wycia (w porównaniu z 
wdzięcznym skakaniem Francuzów przy wtórze fleciku), to ewokuje prawdę znacz-
nie ważniejszą. Jest nią doznanie paradoksalności powszechnego tańca przy zapeł-
nionych szubienicach. Odczucie to pozostaje niewypowiedziane, mieści się w krea-
cyjnej «potencji» podmiotu relacji i jest skutkiem jego etycznego nieprzystosowania 
do sytuacji.

Kontekst Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako punktu odniesienia dla wydarzeń 
w Polsce, funkcjonuje u Rymkiewicza także na poziomie poetyki historycznego dys-
kursu, z jego skończonością i «przyległością» do wydarzeń. Insurekcja kościuszkow-
ska przybiera wobec tego kształt narracji niedopracowanej, mitu niedokończonego, 
pozbawionego jednego z najważniejszych elementów konstrukcyjnych — gestu zało-
życielskiego w postaci królobójstwa. Warszawskie wieszanie, uniemożliwiające od-
czucie grozy przez fakt pozostawienia przy życiu Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
jawi się jako chaotyczne i przypadkowe (np. ocalenie biskupa Wojciecha Skarszewskiego 
«za marną dwuzłotówkę» [23]). Nasza «nowoczesność» pojmowana w kategoriach 
przynależności do rewolucyjnego mitu, okazuje się więc nie do końca wcielona, jedy-
nie potencjalna:

«Z wszystkich korzyści, które można tu sobie wyobrazić, korzyścią najważniej-
szą byłoby powieszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego śmierć na szubie-
nicy byłaby wielkim wydarzeniem w historii Polski, wydarzeniem, które w całej 
swojej ohydzie, potworności i wielkości radykalnie i już na zawsze zmieniłoby nasze 
dzieje — zupełnie inny ich obraz mielibyśmy teraz w naszych głowach. Naród ufun-
dowałby się na tym morderstwie — stałby się przez ten czyn groźnym i dzikim naro-
dem królobójców — i ten czyn dziki i straszny uczyniłby Polaków (może przedwcześ-
nie, a może w samą porę) narodem nowoczesnym — idącym przez krew ku swoim 
nowym przeznaczeniom. Trzeba tu dostrzec także i to, że powieszenie króla byłoby 
niezwykle korzystne także i dla niego samego […]» [24].

Przykładem rewolucyjnej potencji istniejącej w narodzie jest bez wątpienia po-
stać Hugona Kołłątaja, określanego przez Rymkiewicza jako możliwego inspiratora 
przemocy. Ale nie tylko obecność w Warszawie radykalnego księdza świadczy o 
gotowości do przemiany społecznej — obrazy rewolucyjnego rozprzężenia i chaosu, 
wydobywanie się śmiercionośnego popędu spod maski kultury i ram starego porząd-
ku, dokumentowana żywiołowość wykonywanych egzekucji, połączona z obserwacją 
towarzyszących im gwałtownych zjawisk w przyrodzie, składają się na obraz dojrze-
wania do mitu, któremu, by mógł się urzeczywistnić, zabrakło idei scalającej.

Intelektualna słabość polskiego oświecenia była, być może, pochodną niepełnej 
recepcji dzieł Encyklopedystów i Rousseau. Wydaje się — i to przeświadczenie po-
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zwala wypowiedzieć lektura Rymkiewicza — że podstawowy «brak» naszej rewolucji 
z 1794 roku wynika z nieuświadomienia sobie przez warszawiaków (w wypadku 
mieszkańców Krakowa jest ono tym większe — tam nie odbyły się wcale egzekucje) 
idei rewolucyjnej konieczności, co jest konsekwencją przyjęcia przez przywódców nie 
tyle nawet określonej historiozoficznej refleksji, co sposobu działania. Insurekcja 
kościuszkowska jawi się więc jako adekwatna, dokładnie przyległa do wzoru opowie-
ści Rymkiewicza: rozproszona, niepodlegająca żadnemu porządkowi, niedążąca do 
ostatecznej konkluzji, niemająca właściwej dramaturgii.

Termin rewolucja został użyty przez Mikołaja Kopernika w tytule dzieła, które 
odwróciło na wspak prawomocne dotychczas przekonanie o wszechświecie. Jak na 
ironię, rewolucyjny charakter rozprawy De revolutionibus orbium coelestium, nie 
wynikał bezpośrednio z tytułu, w tłumaczeniu z łaciny oznaczającego nie «przewro-
ty», ale zwykłe «obroty» (łac. revolutus — powracający, przeszły). Inwencja meta-
tekstowa Kopernika mieściła się w granicach klasycznego sposobu myślenia, w któ-
rym zmiany odbywały się — niczym w greckiej polis — w wąskim marginesie 
swobody społecznej, niewpływającym na kształt niezmiennego ustroju republiki. 
Rewolucja nowożytna, której pierwszym wcieleniem i aktualnym paradygmatem 
pozostają wydarzenia we Francji u schyłku XVIII wieku, z łacińskiej etymologii za-
chowała jedynie, jak pisze Hannah Arendt, pojęcie konieczności zmian — już nie 
regularnych, motywowanych ustalonym porządkiem [25], ale determinowanych nie-
ustannym postępowaniem, ponawianiem mitu założycielskiego — królobójstwa w 
kolejnych wariantach egzekucji. Obecność intelektualnych fundamentów oświecenia 
w działaniach rewolucyjnych we Francji, przejawiająca się w przekonaniu o pryma-
cie rozumu, który miał być uzasadnieniem przemocy, określana jest przez 
Starobinskiego następująco:

«Rozum rewolucyjny chciał ustanowić panowanie cnoty i oto w sposób nieunik-
niony zapanowało podejrzenie, a wkrótce terror. Stale trzeba było powtarzać ów inau-
guracyjny akt przemocy, dzięki któremu dzień zatriumfował nad ciemnością. Nie 
wystarczyło zdobycie Bastylii, by wstała rozstrzygająca jutrzenka. […] Królobójstwo 
miało być szczytowym punktem, absolutnym symbolem powtarzającej się wciąż ne-
gacji i mściwych narodzin: nie stało się jednak momentem zwrotnym, gdyż opór wo-
bec rewolucyjnego ideału znalazł opatrznościowy punkt oparcie właśnie w krwawym 
akcie, który miał otworzyć nową erę. […] Błędna okazała się wiara, że po inaugura-
cyjnym rozbłysku rewolucyjne z miejsca narzuci się światu […]. Terror to przedłuża-
na w nieskończoność celebracja ofiary i narodzin, ale ogarnięta szałem anarchii wol-
ność nie może przybrać trwałej formy, o jakiej marzy…» [26].

Powyższy fragment obrazuje pułapkę, w jaką wpada rozum w procesie demito-
logizacji i systemowego oswajania świata. Owocuje on bowiem, w myśl określenia 
Horkheimera i Adorno [27], kolejnym mitem — wyobrażeniem o poznaniu i, w kon-
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sekwencji, wyobcowaniem człowieka z tego, nad czym sprawuje władzę. Opisywana 
przez Starobinskiego rewolucyjna konieczność ponawiania gestu «odczarowania 
świata» [28] determinuje i legitymizuje gwałt na jednostce, który drobiazgowo opi-
suje w swoim utworze Rymkiewicz. Jego eseistyczna, uwolniona spod presji kohe-
rencji refleksja nad kształtem kapelusza czy posiadaniem bądź nieposiadaniem 
szlafroka przez skazańca, ilością i rozmieszczeniem szubienic, zachowaniem kata i 
pomocników, staje się gestem obrony ofiary i darowaniem jej, na moment przed eg-
zekucją, wolności od dziejowego przymusu. Autor Wieszania w imię troski o szcze-
gół i dokładną buchalterię, poprzez nieciągłość, pęknięcia swojej opowieści, stwarza 
w jej szczelinach miejsce na pytania o sens wieszania, o predyspozycje natury ludz-
kiej do zła, o impulsy, które są w stanie wyzwolić drzemiące w niej mordercze in-
stynkty. Pisze:

«Szubienice, drabiny, sznury, kat oraz jego pachołkowie, jakiś domek, może tylko 
buda, gdzie składowano katowskie przybory, jeszcze jacyś duchowni […], jeszcze 
pluton małych doboszy oraz bicie marginesie bębny (to wydaje się mało prawdopodob-
ne), jeszcze trzask pękającego kręgosłupa, gdy kat ciągnie wisielca za nogi, marginesie 
jeszcze gdzieś na południu drzewa, topole marginesie brzozy Powązek […] — to 
wszystko trzeba sobie wyobrazić. Można oczywiście uznać, że lepiej sobie czegoś ta-
kiego nie wyobrażać, że to są takie rzeczy, które lepiej jest przemilczeć, marginesie 
najlepiej nic marginesie nich nie wiedzieć — najlepiej nie wiedzieć, że coś takiego się 
wydarza. Ja uważam, że żadna strona ludzkiej działalności na tej potwornej planecie, 
marginesie tym potwornym kole nonsensownej ewolucji, nie powinna uniknąć naszej 
wyobraźni. […] Ale dobrze byłoby zostawić po sobie jakieś świadectwo — takie, które 
poświadczałoby potworność i zgrozę naszego nonsensownego istnienia» [29].

Historia, jak brzmiała wcześniej deklaracja autora Wieszania, musi być domeną 
nieskrępowanej wyobraźni. Ta zaś w relacji Rymkiewicza staje się warunkiem moral-
nej odpowiedzialności i oceny, dokonywanej w oparciu o jej kryteria.

Na marginesie Listów z Rosji Astolpha de Custina, czytanych przez pryzmat 
biografii markiza, w tym wydarzeń z 1789 roku we Francji, Irena Gruzińska-Gross 
wypowiada uwagę, która wiąże historię z kategoriami etycznymi. Pisze autorka Piętna 
rewolucji:

«Było to «apokaliptyczne» relacjonowanie historii, w którym pisarz bronił 
swych zdrowych zmysłów i protestował, odnotowując każdy odcień ludzkiego nie-
szczęścia. W takim momencie jego pisarstwo przestawało być romantyczną ekspresją 
własnego ja, stając się medium, dzięki któremu można było usłyszeć glosy prześlado-
wanych. […] Szczegółowa opowieść o bólu, lęku i umieraniu przywraca godność 
ofierze» [30].

Widząc w Listach z Rosji narodziny nowego gatunku pisarstwa — świadectwa, 
ujmuje je Grudzińska-Gross w kontekście romantycznej poetyki ekspresji. Klęska 
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poznawcza markiza de Custine powodowana była, jak pisze autorka, jego niemożnoś-
cią wyzwolenia się spod presji systematyzacji. Relacja z podróży okazała się cenna 
tam, gdzie autor unikając syntezy i koncentrując się na drobiazgach, pozwolił przemó-
wić konkretowi.

Rezygnując z poznawczych ambicji Rymkiewicz, w warunkach zmienionej sytu-
acji literackiej, swoją wersję rewolucji opowiada w opozycji do historiograficznego 
porządku. Afirmacja szczegółu powoduje powstanie narracji nieciągłej, fragmenta-
rycznej, zdominowanej przez zwykłą ciekawość autora, a także przez jego poczucie 
wyobcowania z przedstawianego świata. W Wieszaniu szczegóły architektoniczne 
Warszawy z końca XVIII wieku nanoszone są zawsze na plan współczesnej stolicy, 
opozycja «wtedy — dziś» transponowana jest w kategorie przestrzenne. Wyprawa do 
przeszłości przypomina spacer ulicami miasta.

Rozważania o wojnie domowej Pawła Jasienicy są efektem podobnego stosunku 
do przeszłości. Określający się gdzie indziej autor mianem reportera, prezentuje swo-
ją wizję Rewolucji Francuskiej jako efekt krajoznawczej wyprawy do Wandei. 
Przewrót społeczny jest więc oglądany z podwójnie zewnętrznej perspektywy: wypo-
sażony we własną świadomość narodową i historyczną, obserwator z XX wieku tropi 
ślady z przeszłości. Obcość i współczesność są narzędziem opisu epizodu, wyjętego z 
«całości» rewolucji we Francji. Wybór wydarzeń z 1793 i 1794 jako przedmiotu «roz-
ważań» Jasienicy wnosi ze sobą możliwość szczegółowego badania połączonego z 
uogólnieniem, obecnym już w samym tytule. «Wojna domowa», dzięki zabiegom 
narracyjnym, takim jak eksponowanie własnej historyczności narratora, sprowadzanie 
działań i charakterów ludzi z kręgu władzy do określonych, zawsze aktualnych «ty-
pów», przytaczanie ponadczasowych sentencji czy częste mieszanie porządków cza-
sowych, staje się pojęciem o zdolnościach operacyjnych wykraczających poza historię 
Francji. Dla czytelnika jest jasne, że autor Polski Piastów pisząc o odległych zdarze-
niach, w rzeczywistości portretuje przeżywaną przez siebie współczesność. 
Jednocześnie włącza w tak zarysowaną perspektywę poznawczą, możliwość oceny 
przy użyciu kategorii etycznych. Czyni to poprzez sam akt wyboru przedmiotu opo-
wieści — krwawych wydarzeń kontrrewolucji w Wandei, które w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów zajmują dwa niewielkie akapity, ilustrujące procesy zachodzące w 
tym czasie w Polsce i służące sformułowaniu uwagi natury ogólnej [31]. W 
Rozważaniach o wojnie domowej Jasienica czyni kontrrewolucję przedmiotem autono-
micznym, nie do tego stopnia jednak, by nie ujmować jej w kontekście współczesnych 
wydarzeń w Polsce i nie umożliwiać jej ocenę.

O związku przemocy z etyką pisze z pozycji obserwatora rewolucji we Francji 
Chateaubriand:

«W każdym razie, jeśli idzie o moralność, panowanie Terroru jest najmniej może 
niebezpieczne ze wszystkich okresów Rewolucji, żadne bowiem sumienie nie było 
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zniewolone: zbrodnia się nie kryła. Orgie wśród krwi, skandale, które w swej okrop-
ności nie były już nawet skandalami; ot i wszystko. […] ta potworna szczerość nie 
narusza jednak porządku moralnego; bo społeczeństwa nie gubi zabójstwo niewinnego 
jako niewinnego, ale zabójstwo niewinnego jako winowajcy» [32].

Autor Pamiętników zza grobu wierzy w trwałość porządku moralnego, opartego 
na sumieniu, zatarcie miar etycznych przypisując narzuconemu przez władzę systemo-
wi przekonań. Jego działanie określa jako «uwiedzenie» [33], którego konstytutyw-
nym elementem, jak wiadomo z lektury Miłosza czy Wata, jest rodzaj wyparcia jed-
nostkowości w imię włączenia w pole działania idei zbiorowej. Jasienica, wybierając 
krwawy epizod i prezentując swoją wizję francuskiej kontrrewolucji, poddaje dekon-
strukcji uwodzącą ideę — drobiazgowo prezentuje przemoc stosowaną przez władzę, 
a jednocześnie dokonuje operacji przywracających protestowi francuskich chłopów i 
ich arystokratycznych przywódców znamiona wyjątkowości, niepowtarzalności. W 
tym celu niweluje anonimowość pamiątek, sprowadzając je znów do wymiarów kon-
kretu, jak w przypadku krzyża w Pouzauges, stojącego w miejscu zbiorowej egzekucji 
i nie zawierającego ani jednego nazwiska ofiary. Dookreśla związek idei rewolucyj-
nych z dopominającym się o swoje prawa ludem, wskazując na większościowy udział 
chłopstwa bretońskiego w wojnie prowadzonej przeciwko prawodawcom nowego 
porządku. Kwestionuje przy tym obiegowy charakter wiedzy o przyczynach wybuchu 
rewolucji, którymi nie są — wbrew politycznym tyradom ideologów — zmęczenie 
uciskanych niższych warstw społecznych, ale mechanizmy «odgórnego» przejmowa-
nia władzy. Jest w tym zgodny z tezami Stanisława Grabskiego, który badając podo-
bieństwo między rewolucją francuską a rosyjską, dementuje sąd mówiący, że:

Rewolucja jest gwałtownem wyładowaniem niezadowolenia mas, zbyt długo 
przemocą trzymanych w poniżeniu, że jest podobna do wezbranej rzeki, która prze-
rywa wstrzymującą bieg tamę, gdy upór czy zaślepienie warstw rządzących nie po-
zwala w czas zadośćuczynić koniecznym i słusznym żądaniom szerokich warstw lu-
dowych» [34].

W swojej relacji, w imię dokładności, Jasienica przypisuje poszczególne akty 
okrucieństwa osobom, nadając aktom zbiorowym wymiar osobistej zemsty 
(«Wysokiemu urzędnikowi, do którego Souchu żywił osobistą animozję, odpiłowano 
przed straceniem obie dłonie. W zasadzie jednak egzekwowano przez rozstrzelanie, 
przestrzegając określonego porządku. Kontyngent dzienny wynosił trzydzieści osób, 
związanych za ręce w jeden szereg, zwany przez wykonawców całkiem jawnie «ró-
żańcem» [35]). Śledząc dokumenty, wyposaża poszczególnych uczestników powsta-
nia w biografie, a walczącą zbiorowość umieszcza w konkretnych realiach historyczno
-geograficznych po to, by wykazać jej indywidualną właściwość, związaną z ziemią, 
na której żyje, ze zwyczajami i ukształtowaną od wieków mentalnością. Tak też okre-
śla patriotyzm — jako materializację pojęcia ojczyzny w kształcie ograniczonej, zna-
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nej przestrzeni. Niepełny charakter wiedzy bretońskich powstańców związany z jej 
«lokalności», przeciwstawia Jasienica idei rewolucyjnej, pretendującej do epistemicz-
nej totalności. Czyni to na poziomie uogólnień («[…] porządek polityczny powinien 
zabezpieczać społeczeństw przed ludźmi, którzy za dużo wiedzą za pewno» [36]), a 
także na przykładzie konkretnych działań. Relacjonuje więc przebieg walk, prowadzo-
nych z jednej strony w imię wiedzy taktycznej, będącej rezultatem wykształcenia 
wojskowego, z drugiej — powstańczej — wykorzystujących znajomość ukształtowa-
nia terenu i przystosowujących środki przemocy do możliwości tkwiących w pagór-
kach, bagnach i lasach Bretanii. Wskazuje również, podobnie jak to czynił autor 
Wieszania, na związek wydarzeń rewolucyjnych z porządkiem przyrody, w którym 
zdarzają się okresy nieurodzaju, przyczyniające się w dużym stopniu do wybuchów 
społecznego niezadowolenia.

Relacja Jasienicy, w swojej krytyce rewolucyjnego dogmatu, dowartościowuje 
«życie», pojmowane jako zbiór nie dających się uporządkować, wykluczających się 
często, drobnych zdarzeń. Lektura dokumentów, zwierających zeznania skazanych, 
pozwala na praktykę pisarską, która, odwrotnie niż ideologia, ucieka od «bezwzględ-
nego wtłaczania życia między doktrynerskie groble» [37]. Literackość jest w rozumie-
niu Jasienicy jedynym sposobem na odwzorowanie rzeczywistych uwarunkowań hi-
storycznych zdarzeń i ich sensu:

«[…] powstaniec zaś wandejski działał pod wpływem emocji. Wielorako uwa-
runkowane bodźce do niego docierały w postaci wstrząsów psychicznych i moralnych. 
Obrażone uczucie pchało do obrony umiłowań, do walki, zemsty i ofiary. Powołaniem 
literatury jest przenikanie tej właśnie strefy faktów, najbardziej realnych» [38].

Pisarska strategia Jasienicy, który w wydarzeniach rewolucyjnych we Francji 
widzi figurę współczesnych dziejów politycznych Polski, jest — podobnie jak w ese-
ju Rymkiewicza, konfrontującym dwie wersje wieszania — próbą wyjścia z ograni-
czeń kultury i historii narodowej. Dokonujące się w ten sposób umiejscowienie na-
szych dziejów w kontekście europejskim sprzyja wartościowaniu, dla którego punktem 
odniesienia przestaje być skala partykularna, sprzężona z dziejami lokalnymi.

Odrzucenie pielęgnowanego od co najmniej XVII wieku mitu narodowego za-
mknięcia i gwarantowanego w ten sposób poczucia duchowego bezpieczeństwa, po-
zwoliło obu pisarzom — Jasienicy i Rymkiewiczowi — zaproponować odczytanie 
kultury polskiej w kategoriach ogólniejszych, uwzględniających relacje z tym, co in-
ne, cudze, nieznane, niepoddające się systemowej weryfikacji. Uwzględnienie pier-
wiastka nieprzewidywalności, chaosu oraz grozy w dziejach zakłóciło ich klarowną i 
«oswojoną» wizję. Przyjęta perspektywa widzenia szczegółu, drobiazgu, «podszewki» 
wydarzeń, stała się w obu utworach czynnikiem motywującym nieciągłość relacji, a 
także określiła zakres pytań, stawianych jednocześnie historii i współczesności. «Po 
ziemsku rzecz biorąc, pisze Jasienica, to historia — ta pospolita, wręcz rzeczywista 
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— stworzyła etykę i moralność, pojęcie ojczyzny i wyobrażenie o ludzkości» [39]. 
Odbywające się niemal jednocześnie wieszanie w Warszawie i topienie ludzi w Loarze 
nadają przytoczonym słowom wymiar aż nadto aktualny. Poświęcone epizodom z 
końca XVIII wieku eseje historyczne powodują konieczność ciągłego aktualizowania 
dyspozycji etycznych czytelnika.
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Малевич — один із лідерів мистецтва Новітнього часу — свою художню 
мову іменував «супрематизмом», тобто «вищим» щодо попередніх способів 
відображення світу. Він вважав, що епізодами життя повинні займатися фото-
графи, а художникам належить творити нові форми та «бігти разом зі світо-
вими винаходами» [1]. Метою супрематизму є творення образу космічного 
простору, за допомогою якого людина спрямовує дух у височінь.

Мистецтво Малевича з його стрімкою еволюцією пройшло шлях, властивий 
іншим українським та російським митцям, насичений експериментами початку 
ХХ ст. Свою еволюцію — від імпресіонізму початку 1900-х, кубізму і сезанізму, 
через кубофутуризм (1911–1913) до супрематизму (з 1913) Малевич сам теоретич-
но осмислив і обґрунтував у маніфестах. Причому кубофутуризм в його мисте-
цтві пов’язаний із примітивізмом. Після революції настав етап постсупрематизму, 
коли митець використав досягнення супрематизму у фігуративному живописі.

Головним героєм творів Малевича неопримітивіського періоду був селянин; 
художник зумів передати вражаючу силу людини, далекої від цивілізації, проте 
гармонійної завдяки її зв’язку із землею. Це відчуття спрямувало митця на ви-
користання монументальних форм, канонічних для зображення святих у давньо-
руських композиціях, у новій якості — у зображенні селян. Як і в іконах, у ком-
позиціях Малевича 1900-х індивідуальне начало відсутнє. Творча настанова 
живописця на загальнозначуще і родове є близькою творчості його товаришів по 
мистецьких угрупованнях «Бубновий валет» (1909), «Віслючий хвіст» (1911) 
і «Мішень» (1913). Принципи «Мішені» висловив у каталозі виставки М. Ф. 
Ларіонов: «негативне ставлення до звеличення індивідуальності», «визнання 
усіх стилів», «повернення до національного мистецтва». На цій виставці було 
продемонстровано картини Малевича «Жінка з відрами» (1912, Музей сучасного 
мистецтва, Нью-Йорк), «Косар» (1911, Нижньоновгродський художній музей) 
та інші, об’єднані у каталозі під рубрикою «Новий російський стиль».

Ольга ТАРАСЕНКО

ДАВНЬОРУСЬКА ІКОНА
І СУПРЕМАТИЗМ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА
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Кубофутуристичні картини Малевича, виконані на неопримітивістських 
засадах, у своєму композиційному, лінійному, ритмічному і кольоровому ладі 
несуть певне відлуння давньоруського живопису. Як ми знаємо, у 1913 р. від-
булася грандіозна виставка творів давньоруського живопису, розчищених від 
пізніших нашарувань, яка різною мірою відіграла роль у творчому самовизна-
ченні майже усіх художників нашого авангарду. Н. С. Гончарова і М. Ф. 
Ларіонов, з якими Малевич був близький по творчому об’єднанню, допомогли 
йому відчути велич давньоруського живопису.

Малевич використовує два типи давньоруських композицій: 1) тип пред-
стояння, коли святий у стоїть фронтальній позі перед зверненим до нього ві-
руючим, і 2) тип лицьового іконописного образу (Спас Нерукотворний).

До першого типу відносяться композиції 1910–1911 років: «Селянка 
у церкві», «Садівник» (обидві — 1911, Міський музей, Амстердам), «Косар» 
(1911), «Сінокіс» (1909). Риси середньовічного монументалізму проявилися тут 
у типізації масштабних образів, які потрактовано художником як «першоеле-
менти» земного існування людини у виразності рішення тла, чітко, як в іконо-
писі, поділеного на «верх» і «низ», землю та небо, у широкій, лапідарній мові 
живопису. Життєздатність, певна незграбність, приземленість кремезних по-
статей цих картин Малевича близькі мистецтву Давнього Новгорода, що є да-
леким від витонченості столичних шкіл Візантії та Володимира, але воно під-
корює нас велетенською життєвою силою могутньої архітектури, яка ніби 
виросла із землі і пристрасно палаючих вірою мужикуватих пророків (церква 
Спаса на Нередиці, ХІІ ст.). Близькі селяни Малевича й «не ладно скроєним, 
але міцно зшитим» святим з новгородських ікон. Разом із композицією збере-
жений і кольоровий лад давньоруських ікон, з притаманною йому ідеєю свят-
кового перетворення світу. Художник використовує насичений локальний ко-
лір, взятий, як і в іконописі, великими, ритмізованими один з одним попарно 
співвідношеннями. Цей принцип був розвинутий митцем у композиціях «пред-
стояння» 1920–1930-х років, де зображені селяни, селянки і спортсмени. 
Зв’язок організованого перехресного кольорового ритму з давньоруськими 
композиціями у цих творах ще більш очевидний. Ці картини підтверджують не-
змінний інтерес майстра до середньовічної живописної спадщини.

До другого типу належать композиції кубістичних картин 1910–1913 рр. 
з монументалізованими зображеннями людського обличчя: «Голова селянина» 
(1927–1932, Російський музей), «Православний» (1912, місцезнаходження 
не відоме), «Портрет І. В. Клюна» (1913, Третьяковська галерея), «Голова селя-
нина» (1912, Російській музей), «Голова селянської дівчини» (1912–1913, 
Міський музей, Амстердам). Розглядаючи розвиток портретної творчості 
Малевича 1910-х рр., ми бачимо, що його портрети стають дедалі більш умов-
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ними, позбуваються об’ємності, з’єднуюються в єдине ціле з двомірною площи-
ною полотна. Художник наділяє своїх персонажів загальними рисами — селя-
нина або селянки. Навіть портрету свого товариша І. В. Клюна Малевич надає 
рис людини взагалі.

Добиваючись значимості образу, Малевич використовує, передусім, ком-
позиційні засоби давньоруських ікон, зокрема монументальні зображення ли-
ків святих. Найочевиднішим є асоціативний зв’язок картин «Православний» 
і «Голова селянина» (1912, 80  80) з композицією давньоруського «Спаса 
Нерукотворного» (ХІІ ст., 70  71, Третьяковська галерея), де й сам розмір, 
і тональне рішення, що розділяє світловим хрестом обличчя селянина, є анало-
гічними іконописному Спасу. Можна простежити очевидну відданість Малевича 
композиції квадрата, яку він обирає для образів селян і навіть для портрета 
поета Клюна. Його він теж трактує як імперсональний образ із «ієратично» 
застиглим обличчям та нерухомо спрямованими у простір вічності величезни-
ми очима.

У самій назві «Православний» та у способі зображення, коли тлом слугує 
зображення землі, митець підкреслює гармонію людини із землею, яку він об-
робляє. Землю селянин-християнин немовби тримає на своїх раменах. У такий 
спосіб художник підкреслює те гармонійне, засадниче начало у патріархально-
му російському селі, з його збереженими на початку ХХ ст. общинними вито-
ками, яке стало непорушною опорою Русі. Ця основа, за уявленням митця, 
протистояла катаклізмам ХХ ст. і була ним виражена з належною мірою зна-
чимості.

Іконописне мистецтво художник сприйняв як «форми вищої культури 
селянського мистецтва» [2]. Дослідження цього мистецтва переконало його 
в тому, «що справа полягає не у вивченні анатомії і перспективи, що справа не у 
тому, аби передати натуру у своїй правді, а справа у відчутті мистецтва та ху-
дожнього реалізму» [3]. Реалізм він розумів як виявлення образу світу.

Період неопримітивізму мав для Малевича велике значення, як час пізнан-
ня давньоруського мистецтва. Як і для Татліна та Кандинського, він не був для 
нього вищим щаблем творчості. Проте в іконі художник зумів відчути однорід-
ну з живописними пошуками початку ХХ ст. значимість та силу лаконічної 
композиції, виразність великих колірних мас, оцінив геометричний характер 
побудови зображення, організуючу роль у ній архітектурного лінійного карка-
са щодо кольорових плям. Вже у цей період твори Малевича є умовними за 
кольором та мають символічний характер. Давньоруське мистецтво було лише 
одним з факторів формування індивідуального стилю художника. Його шлях 
до сприйняття національної спадщини йшов через освоєння найновітніших те-
чій світового мистецтва.
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Прагнення до монументальності образів визначило орієнтацію Малевича 
на знакове мистецтво, яке має точки дотичності з давньоруським. Заповітний 
друг Малевича, якому він довіряв свої потаємні думки, поет, музикант і ху-
дожник М. В. Матюшин писав: «Чому не хочеться писати предметність, пор-
трети? Вони лише частина цілого. Як же відобразити одним обличчям усе 
людство? Це зовсім не цікаво, як для мене портрет мого великого пальця 
на нозі. Це лише мій випадок. Я всотую в себе розпорошеного бога, але не мо-
жу це стримати <…> Усе людство наповнилося предметністю та втомилося, 
перенаситилося» [4]. У праці «Про знак» Матюшин писав: «Будь-який знак, 
шматок деревини, заліза може виразити потужну ідею божественності, ствер-
джену з усією силою віри, аніж скороминущий, звичайний портрет Божества» 
[5]. Ці думки виражають роздуми самого Малевича, який творить нову мову 
мистецтва. «На новому шляху, — писав він, — натуралізм як пізнання пере-
стає бути істотним <…> нові вимоги суто живописно-пластичних позасюжет-
них і позапредметних проявів стали метою» [6]. В абстрактному мистецтві 
Малевич прагнув створити «пластичні формули пізнання для ще не пізнаної 
сутності всесвіту» [7].

На відміну від Кандинського, Малевич створив геометричну абстракцію. 
Чому геометричну? У супрематичних композиціях він відмовився навіть від 
кривої лінії, оскільки вбачав у ній вираз живої природної форми. Малевич був 
безпосереднім нащадком кубофутуристів. Подібно до них, він закладав основи 
нової «механічної цивілізації». Метод творчості також було зорієнтовано 
на техніку: «Ми повинні творити як уся наша технічна думка» [8]. Він вважав, 
що новий технізований час вже неможливо повернути до «зеленого світу» при-
роди, що незабаром «зелений світ» згасне, як згас ландшафт перших епох» [9]. 
(Ця думка є актуальною для нашого екологічно проблемного часу).

Оцінюючи кризовий стан цивілізації, Малевич робить висновок про не-
можливість подальшого вдосконалення класичного мистецтва, яке належить 
вчорашньому дню. Новий час потребував творення нових форм мистецтва, які 
відповідають законам усього «технічного життя». Нове мистецтво передбачає 
відмову від природно-предметного та створення нових знаків-символів. 
Футуристи і супрематисти, на відміну від символістів, у своїх творах створюють 
не образно-фігуративні образи іншого світу ідей, а «проектують нове життя» 
(якщо скористатися словами філософа Н. Ф. Федорова (1828–1903), не знахо-
дячи у минулому житті зримої предметної основи. У літературному футуризмі 
виникають «будетляни» — провісники майбутнього (В. В. Каменський, Велімир 
Хлєбников, М. В. Матюшин, Е. Г. Гуро та інші).

За допомогою геометричних фігур, звільнених від конкретної образності, 
Малевич прагнув передати свій духовний світ. Він вважав, що «геометризм є 
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результатом великої роботи над собою і світом уявлень, де все синтезується та, 
спрощуючись, дає карбований образ вищої виразності» [10]. Реалізуючи цю 
ідею, він створив «супранатуралізм», або «супрематизм», — зриме втілення 
надприродної сутності явищ. «Супрематична форма», за визначенням 
Малевича, ніщо інше, як «знаки розпізнавальної сили дії утилітарної доскона-
лості конкретного світу, що наближається» [11].

Малевич зрікся старої естетики. Йому було замало просто естетики. За 
допомогою мистецтва він прагнув перетворити світ і відкрити людям обрії 
нового космічного світу. Малевич не лише першим придумав слово «супут-
ник». Він робив ескізи архітектури майбутнього — «майбутні планіти» (бу-
динки — О. Т.) для «землянітів» (людей — О. Т.). Він мріяв, що «супрематич-
не тіло буде включене у природно-натуральну організацію», що супрематичний 
супутник буде рухатися орбітою, утворюючи новий шлях між Землею 
і Місяцем [12].

Неприйняття навколишнього світу буржуазної культури і цивілізації зу-
мовлювало прагнення до духовності. «Ми, новий рід людей-променів, прийшли 
осяяти всесвіт», — писав поет-футурист Велімир Хлєбников [13]. Він був близь-
кий Малевичу у своєму глобальному осмисленні простору та часу. Хлєбников 
називав себе Головою Земної кулі. Малевич іменував себе Головою Простору. 
Космічні час і простір — головні завоювання супрематизму. У трагічні для світу 
дні Малевич будував космічні структури. Засобами живопису він створював кос-
мічний простір, аби людина могла спрямувати свій дух у височінь. Мистецтво 
художника набувало магічних функцій. Малевич інтуїтивно прийшов до ство-
рення у картині структури світу, а не його предметної оболонки. Вироблена ним 
система художньо-образного мислення спиралася на традицію первісного мис-
тецтва, мистецтва Середньовіччя, раннього Відродження (Малевич вказував 
на Чимабуе), давньоруської культури та народної творчості [14].

Створюючи символічне духовне мистецтво, Малевич звертався до виро-
блених людством древніх архетипів, які несуть у собі ті властивості, що він їх 
прагнув передати у своїх абстрактних геометричних побудовах, тобто енергію, 
яка існує у самій формі, у поєднанні одних форм з іншими. На цьому шляху 
неабияке значення для нього мало освоєння давньоруського мистецтва з його 
космічною тематикою. Дуже важливо, що ця мова володіла своєю геометрич-
ною символікою: овал, круг — як небесна сфера і як небесні сили; коло — сим-
вол безкінечності та досконалості, хрест — символ самопожертви, ромб у ви-
гнутому квадраті — слава і т. п. Іконостас, як ми знаємо, є символічна межа між 
світом видимого і невидимого (людського і духовного), а зображені на його 
іконах святі, за образним висловленням П. А. Флоренського, є «ХМАРОЮ 
свідків, що оточили Престол Божий» [15].
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у церкві. 1911. Полотно, олія. 

Міський музей. Амстердам. 2. 

К. С. Малевич. Селянки у церкві. 

1911–1912. Папір, графітний 

олівець. Російський музей. 3. 

Воскресіння Лазаря. Фрагмент. 

Ікона. Кінець XVI ст. Львівщина. 

4. К. С. Малевич. Збирання жита. 
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Свої завдання Малевич не міг здійснити в інший спосіб, окрім як символіч-
ний. У цьому відношенні давньоруське мистецтво мало для нього значення певно-
го стимулу та зразка. Проте символ у творчості Малевича має іншій характер, 
аніж у давньоруському мистецтві, де він має першообраз і виражається як у об-
разотворчому, так і в геометричному, знаковому плані. У Малевича символ стає 
багато в чому індивідуальним знаком, який не має загальнозначимого змісту. Але, 
оскільки Малевич визнавав у певному сенсі — як «додатковий елемент» — спад-
ковість культур, то ми, виходячи з древнього архетипу геометричних образів, 
можемо припустити, що сприйнята на індивідуальному рівні образність геоме-
тричних знаків давньоруського іконопису могла увійти в його знакову систему.

Малевич програмно закликав стати «на творчий шлях творення новоутво-
рень» [16]. Для нього, незважаючи на весь його раціоналізм, є важливим 
підсвідомо-інтуїтивне начало у мистецтві. Він вважав, що кубізм і футуризм 
трохи відкрили «перлини» цього початку. Але не до кінця. «Відкидаючи розум 
та подаючи інтуїцію як підсвідоме, кубофутуристи одночасно користуються 
для своїх картин формами, створеними розумом для своїх цілей» [17]. Творча 
воля, — писав він, — повинна йти далі «у заумь» (за термінологією К. С. 
Малевича). «Я перетворився на нулі форм й вийшов за 0–1» [18]. Стверджуючи 
інтуїтивне начало у живописі, він разом зі своїми товаришами проголошував: 
«Вищий художній твір пишеться, коли розуму немає» [19]. Проте мову втілен-
ня свого інтуїтивного пізнання світу Малевич творив логічними шляхом.

«Ми дійшли до заперечення розуму, — писав він, — але заперечили ми 
розум і мірою того, що в нас зародився інший, який порівняно із запереченим 
нами можна назвати заумним, у якого так само є закон, і конструкція, і сенс, і, 
лише пізнавши його, в нас будуть роботи, що базуються на законі істинно ново-
му заумному; цей розум знайшов собі як засіб кубізм для вираження речі» [20].

У творчості Малевича центральне місце посідають геометричні композиції 
1913–1920 рр.: круг, хрест, овал, хрест в овалі, хрест з двома поперечними пере-
тинами та інші. Серед них найвідомішим є «Чорний квадрат» (1915 — точну дату 
не встановлено), який не випадково став програмним твором художника і ніби 
освятив собою його погребальне ложе. «Чорний квадрат» започаткував супрема-
тичний метод Малевича. Д. В. Сараб’янов вважає, що цей твір можна розглядати 
як певну формулу «універсального почуття безпредметності, загальності та кос-
мічності буття» [21]. Однак полотно має передісторію і архетип, які через асоціа-
ції можуть допомогти нам зрозуміти найзагадковіший твір початку ХХ ст.

І сам Малевич, і провідний критик Росії початку ХХ ст. А. Н. Бенуа роз-
глядали «Чорний квадрат» у певному сенсі як ікону [22]. Малевич говорить про 
нього так само, як про обличчя, що змушує згадати його бажання передати 
«обличчя нового дня» [23], тобто духовні прагнення свого часу.
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6. Св. Георгій. Ікона. Новгород 

(?). 30–40-ті роки XII ст. 

Третьяковська галерея
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А. Н. Бенуа писав у статті «Остання футуристична виставка»: «Без сумні-
ву, це і є та ікона, яку панове футуристи ставлять навзамін мадонн і «безсо-
ромних» Венер, це і є «панування над формами натури» <…> «Малевич обіцяє 
привести нас до мети і до загибелі, і за це він, зрозуміло, гординею обійнятий, 
претендує на якісь божественні почесті» [24].

Художник відповідав критику: «У мене одна гола без рами (як кишеня) 
ікона мого часу (курсив тут й далі — О. Т.) і важко боротися. Але щастя бути 
не схожим на Вас дає сили йти далі у пустку пустель, бо там тільки перетворен-
ня <…> В мистецтві є обов’язок виконання необхідних форм. Незважаючи 
на те, люблю я їх чи ні <…> Так, Вам, звиклому грітися біля милого личка, 
важко зігрітися біля обличчя квадрата. Адже Ваше мистецтво є мистецтво 
ілюстрації, історичних анекдотів — посібник для підручників <…> На моєму 
квадраті ніколи не побачите посмішки милої Психеї, й ніколи він не буде ма-
трацом любові» [25].

Малевич виходив з положення, що «дійсність не може бути ані представ-
леною, ані пізнаваною», що слід «прагнути до пізнання досконалості Бога», 
«бо перше слово завжди буде Бог» [26]. Оскільки всесвіт, за Малевичем, є Бог, 
то людина може наблизитися до Бога, лише «йдучи блаженним спокоєм — спо-
гляданням» [27] шляхом «відчування», шляхом заощадження мислення — ін-
туїцією. Символом економної та лаконічної форми Малевич оголосив квадрат: 
«Ставши на економічну, супрематичну площину квадрата як досконалості 

сучасності, залишаю його життю основою економічного розвитку його дії» 
[28]. «Чорний квадрат», за Малевичем, — «знак економії», «остання супрема-
тична площина по лінії мистецтва: живопису, кольору, естетики, яка виходить 
за їхню орбіту, збудована на п’ятому (економія) вимірі як основа, на якій пови-
нні розвиватися форми всіх творчих зусиль зображень й мистецтв» [29].

Отже, Малевич закликав прагнути до пізнання «досконалості Бога» шля-
хом «економії мислення». Квадрат же він оголосив «економічною площиною 
досконалості сучасності». Таким чином, «Чорний квадрат» може бути пред-
ставлений як символічна ікона Новітнього часу, на відміну від зримих свідків 
світу незримого у давньоруському іконостасі. Спільними з давньоруським мис-
тецтвом є космічна масштабність і прагнення до духовності. Стає зрозумілим 
іменування квадрата іконою у полемічних листах художника й критика. 
Характерно, що в експозиції виставки Малевича «0, 10» 1915 р. в Петербурзі 
«Чорний квадрат» висів подібно до ікони — в «красному» куті.

Простежимо шлях Малевича до «Чорного квадрата».
Цей твір створено у період найбільшого історичного катаклізму: перед-

день (або початок) Першої світової війни. Саме у такі часи відбувається актив-
не осмислення людиною свого місця у світі, проблеми життя та смерті. «Чорний 
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квадрат» уявляється нам пов’язаним з есхатологічною тематикою, навіяною 
активним переживанням і осмисленням історії.

Якщо порівняти «Чорний квадрат» з творами давньоруського мистецтва 
(в аспекті іконографічного канону), то привертають до себе увагу дві компози-
ції: «Спас Нерукотворний» і «Спас в силах». Спас Нерукотворний — це, згідно 
з переказом, відбиток на плащаниці лику Христа [30], який приніс себе у жерт-
ву заради спокутування гріхів людських, в ім’я загального блага. Зображенням 
«Нерукотворного Спаса» здавна надавали охоронного значення. Й у Візантії, 
й пізніше на Русі їх пов’язували з військовим культом. «Спас у силах» — цен-
тральна ікона давньоруського іконостаса, де Спаситель зображений у «славі» 
(накладені один на одного ромб і чотирикутник інтенсивно-червоного кольору) 
і «силі» (темно-синій чи темно-зелений овал). В обох випадках, як бачимо, при-
сутній образ Спасителя людства, означений як образно, так і за допомогою 
геометричної символіки.

«Чорний квадрат» Малевича має свою передісторію, у якій реалізувалася 
висловлена художником думка про те, що «вибудуване кубістичне тіло не про-
тилежне життю, воно є новим висновком з попередніх складових живописного 
руху» [31]. «Чорному квадрату» (79,5  79,5 см) передувала вже згадувана 
квад ратна композиція 1912 р. «Голова селянина» (80  80 см), виконана у кубіс-
тичний період. Асоціативна спорідненість цієї композиції зі «Спасом 
Нерукотворним» — наприклад, Спасом ХІІ ст. з Третьяковської галереї 
(70  71 см) — була нами відмічена раніше. Доречно також звернути увагу 
на другу композицію цієї двосторонньої ікони — «Уславлення хреста», в якій 
ясно виявляються білий квадрат і темно-сині поля з боків.

Для нашої теми асоціативного зв’язку квадрата з головою є цікавим 
«Солдат першого дивізіону» (1914, Нью-Йорк, Музей Соломона Гуггенхейма). 
У цій картині привертає до себе увагу розміщення синього квадрата і хреста 
(елементів, з якими ми вже зустрічалися в картині «Голова селянина») на місці 
людського обличчя, що притаманне й багатьом іншим композиціям майстра. 
Хрест і квадрат тут існують відокремлено. Все тіло людини геометризувалося. 
Природно, що в цій системі умовним було й вирішення голови. Наочне свідчен-
ня цьому — ескізи костюмів і вирішення масок-голів у вигляді ромба і квадрата 
до опери «Перемога над Сонцем» (1913, 1920).

Робота Малевича над оформленням цієї футуристичної опери А. Е. 
Кручених і М. В. Матюшина не могла не позначитися на появі «Чорного ква-
драта» (1915, Третьяковська галерея). Основою сценографії тут був кубофуту-
ризм — геометризація образотворчих форм предметів, продемонстрованих 
у динаміці. В художньому рішенні сцени другого акту художник відмовився від 
образності. Замість неї він створив зримий символ боротьби світла та тьми 
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Автопортрет у двох вимірах. 

1915. Полотно, олія



• 370 •

О л ь г а  Т а р а с е н к о

у розділеному діагонально квадраті. Логічним завершенням цієї боротьби мож-
на вважати чорний квадрат, який утворився сам по собі у заднику сцени. 
Можливо, ця сценічна деталь наштовхнула Малевича на думку про створення 
свого славетного твору. У цих футуристичних декораціях Малевич ще не по-
рвав остаточно з фігуративним зображенням і лише був на шляху до символіч-
ного осмислення світу. Але сама опера з її космічною тематикою була важли-
вою у творчій еволюції художника від монументалізованого побутового жанру 
з уславленням общинних форм життя селянина-християнина («Селянки у церк-
ві», «Сінокіс», «Жнива» й інші) до «космізму» — втілення через геометричні 
символи динаміки світобудови.

У «Чорному квадраті» Малевич втілив свою просторову систему. Рама 
квадрату, як і в іконі, звичайно, не потрібна, оскільки простір останньої має 
символічний характер й сприймається як безкінечність, на відміну від реаліс-
тичної картини, що являє собою «вікно у світ» з прямою перспективою. 
Малевич порівнює винахід прямої перспективи зі встановленням стійла для 
коня, свого роду прив’язі, з «ящиком під блакитним небом», в якому свідомість 
художника творила лише дублікати дійсності, стукаючись чолом об зірки, мі-
сяць, сонце, що стирчать» [32]. Через «перспективний клин», що обмежує про-
сторове мислення художника, живопис, на думку Малевича, раніше не міг бути 
на рівні із філософією, вільною від обмежень. Через пряму перспективу світ 
розглядається лише з однієї точки. «Для нас не існувало світу ні знизу, зверху, 
з боків, ззаду, — писав художник. — І, коли мистецтву знадобилося розгорну-
ти зріст свого тіла, довелося розбити клино-перспективну катакомбу. Світ по-
чав розглядатись інакше, ми виявили багатогранний його рух і постали перед 
завданням повноти його передачі; звідси й виникли системи і закони, сучасні 
нашому пізнанню» [33]. Відтворення у живописі світу мислимого, а не просто 
видимого, властиве було й давньоруському мистецтву, і Малевич міг знайти тут 
опертя своїм пошукам.

Картина Малевича, являючи собою модель космосу, втілює вже не верти-
кальну, як в іконі, структуру простору як землю й небо (виражену за допомо-
гою зеленого «позему» і золотого «неба»), а увесь всесвіт — без верху і низу. 
На вираження цього спрямована ідея «безвесия» (за термінологією К. С. 
Малевича). В центрі витвореного ним всесвіту на місці Творця виступає сам 
Малевич, оскільки увесь всесвіт вміщується в його голові. «Череп людини являє 
собою ту ж безкінечність для руху уявлень, він дорівнює всесвіту, бо в ньому 
вміщується все, що бачить у ньому», — писав художник [34]. Мета Малевича 
щодо проникнення у світ надчуттєвий — духовний — для віднайдення втраче-
ної Адамом і Євою гармонії в певному сенсі є близькою давньоруському іконо-
пису. Про своє розуміння трагедії історії Малевич писав як про втрату люд-
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ством «безвесия»: «Бог, відчуваючи в собі вагу, розпорошив її в системі, і вага 
стала легкою, і зневагомив її, й поставив людину в зневагомленій системі, і лю-
дина, не відчуваючи її, жила подібно до машиніста, який не відчуває вагу свого 
паротяга у русі, але варто йому вилучити частину з системи, вага його ляже 
і задушить його. Так Адам перейшов за межі системи, і вага обвалилася на ньо-
го. Через це усе людство працює у поті та стражданнях, щоб вивільнюватись 
з-під ваги зруйнованої системи, прагне вагу розподілити в систему безвесия. І 
так кожна система — нова спроба, нова кров звільнення» [35]. Рятівником люд-
ства, новим Месією у віднайденні втраченої гармонії між космосом і людством 
виступає сам Малевич у своїй системі про розподіл ваги в систему пластичного 
«безвесия». Він сам уподібнює себе Христу, проголошуючи свої теоретичні 
трактати Новим Євангелієм. Про це він пише Матюшину: «Христос розкрив 
на землі небо, утворивши закінчення простору, встановив дві межі, два полюси, 
де б в вони не були — в собі чи «там». Ми ж підемо повз тисячі полюсів, як про-
ходили по мільярдах піщинок на березі моря, річки. Простір більший за небо, 
міцніший, могутніший, і наша нова книга — вчення про простір пустелі» [36]. 
Себе ж Малевич проголосив «Головою Простору» [37].

Отже, Малевич, подібно до Христа-Месії і визволителя людства, готовий 
спокутувати злочин Адама і подібно до Бога-отця відновити зруйновану рані-
ше гармонійну систему невагомості та завершити справу всього людства, яке 
від часів Адама прагнуло «вес распределить в систему безвесия». Для цього 
майстер «выходит за 0 форм» [38] (тобто відмовляється від предметності мис-
тецтва) і переходить до абстракції, до символу (і в цьому, можливо, його до-
тичність з давньоруським мистецтвом). Художник створив систему умовної 
мови живопису, вільної від предметності земного світу з його «верхом» і «ни-
зом», заснованої на гравітації (силі земного тяжіння), оскільки духовний світ 
людини дорівнює всесвіту, який не має, як це довела наука, верху і низу.

Динамічний супрематизм Малевича заперечує насилля над матеріалом, що 
створює ілюзію двійника реальності. Художники авангарду, як було відмічено 
Є. Ф. Ковтуном [39], вирішували проблему ХХ ст. — вираження нового уявлен-
ня про простір як про космос та вихід за межі земного тяжіння в живописі. Цю 
властивість Малевич максимально втілив у живописі динамічного супрематиз-
му, де, як і раніше, використовував геометричні фігури християнської (й давні-
шої) символіки — хрест, ромб, квадрат та інші.

Шлях Малевича вів далі за інших. У мистецтві він творив нову міфологію, 
де на місце Деміурга насмілився поставити самого себе, чим було визначено 
крайню точку ствердження людської індивідуальності.

Антропоцентризм та пов’язаний з ним індивідуалізм йшли від епохи 
Відродження, коли людина виокремила себе зі злагодженої системи світобудо-
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1. К. С. Малевич. Містичний 

релігійний поворот форми. 

Після 1930. Папір, олівець. 

Приватне зібрання, США.

2. К. С. Малевич. Містик. Піс-

ля 1930. Приватне зібрання, 

США.

3. Майстерня Діонісія. Гри-

горій Богослов. З деісусного 

чину церкви Різдва Богородиці 

Ферапонтова монастиря. 

1502–1503. Російський музей.

4. К. С. Малевич. Постать, що 

стоїть. 1927, можливо пізні-

ше. Папір, кольоровий олівець. 

Міський музей, Амстердам.

5. К. С. Малевич. Супрематизм 

духу. 1920. Ілюстрація для 

альбому «УНОВИС № 1». 

Літографія, гуаш.

6. К. С. Малевич. Супрема-

тизм. 1921–1927. Полотно, 

олія



• 374 •

О л ь г а  Т а р а с е н к о

ви, де кожному було відведене своє місце, і зробила себе центром всесвіту, за-
йнявши «спустіле» місце Бога. Ця система, поширена з часів Ренесансу, в пор-
третному мистецтві виразилася в композиціях портретів у анфас. Згадаймо, що 
розвиток цього жанру йшов від профільних портретів донаторів, звернених 
в молінні до святого або Бога, які знаходилися у центрі. Їхні обличчя, як це 
було проаналізовано І. А. Даниловою [40], поступово поверталися до глядача, 
і, врешті решт, зайняли місце святого або Творця, сприйнявши і саму компози-
цію середньовічної ікони (парадний портрет — урочисте предстояння, а по-
грудний портрет відтворює обличчя людини, уподібнене за композиційною 
будовою до лику ікони).

На те місце, де у середньовічній системі можна було зображати лише лик 
святого або Бога, було вміщено автопортрет Творця-Малевича. Взявши іконо-
графію Спаса Нерукотворного, якого зображено на символічному платі, в про-
тотипі, що має форму квадрата, Малевич замінює лик Бога на власне обличчя 
— Чорний квадрат. Таким чином, ідея антропоцентризму в творчості Малевича 
здобула логічне завершення.

В силу інтуїтивного характеру символ квадрата у Малевича породжує 
широкі асоціації. Але орієнтація на візантійську і пов’язану з нею давньоруську 
ікону дає певні відправні точки для засвоєння символіки квадрата [41]. Генеза 
розглянутих вище картин показує, що квадрат Малевича має витоки у компо-
зиції обличчя і голови людини, наділеної космічними функціями. Селянин-
християнин як основа світу. Солдат — охоронець миру й героїчна (георгіїв-
ський хрест) жертва війни. Таким чином, можна припустити, спираючись 
на давньоруську іконографію і символіку, а також на кубістичні твори Малевича, 
які передували «Чорному квадрату» і композиційно споріднені з ним, що чор-
ний квадрат може бути символом певного «держателя світу». Очевидно, через 
це Бенуа й сам Малевич говорили про «Чорний квадрат» як про ікону.

Квадрат у візантійському і російському іконописі символізував Землю. 
Тому саме так зображували німб у смертних людей, тоді як у святих він у формі 
круга — символу неба і безсмертя. У візантійських іконах квадратні німби було 
прийнято зображувати у замовників (див. «Св. Димитр з ктиторами», мозаїка 
VII ст. Церква Св. Димитра в Салоніках). Знаючи, яку роль відводив собі в мис-
тецтві Малевич, можна погодитися, що подібне використання символіки ква-
дратного німба не сприймалося ним як нескромність. Давня композиція Спаса 
Нерукотворного являє нам обличчя Творця нового мистецтва ХХ ст.

Чорним кольором в іконописі писали лише зображення печер, де в білих 
пеленах спочиває народжена Богодитина, печери, з якої у білому савані вихо-
дить воскреслий Лазар, отвір Пекла, тобто зображення потойбічного світу. 
А коли на іконах потрібно було зобразити щось, що має в буденному житті 
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1. К. С. Малевич на смертному 

одрі у своєму помешканні. 

1935. Фотографія. (Праворуч 

від одру вертикаль віка домо-

вини з квадратом та кругом).

2. Супрематична домовина 

К. С. Малевича. 1935.

3. Фаюмський портрет в об-

рамленні бинтів мумії. II ст. 

нової ери. Британський музей.

4. Експозиція картин К. С. 

Малевича на «Останній фу-

туристичній виставці «0,10» 

(нуль-десять)». Петроград, 

1915. Світлина
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чорний колір, то намагалися цей колір замінити яким-небудь іншим. Наприклад, 
чорних коней малювали синім. Чорним кольором на іконі позначали пекельну 
безодню. Безоднею, в якій знаходився світ у 1913–1915 рр. — часі створення 
«Чорного квадрата», було пекло Першої світової війни. Своїм «Квадратом» 
художник ніби свідчить про сучасне і запитує про майбутнє. Чому митець запо-
відав «Чорний квадрат» як свій надгробок? Тут ми торкаємося найбільшої та-
ємниці абстракціонізму, зрештою — всієї прийдешньої культури, яка злегка 
відкрилась у ньому.

Чорний квадрат в однойменній картині оточений білим полем. Білий колір 
не просто один із багатьох кольорів, він є символом Божественного нетварного 
світла, яке міниться усіма кольорами веселки, немовби містить у собі усі ці ко-
льори. Зовнішнє, предметне, земне світло завжди розглядалося церквою лише 
як образ та знамення непредметного Божого світла. Малевич розумів білий 
колір як знак досконалості. У теоретичному трактаті «Супрематизм» він пише: 
«Про кольори, і про білий, й чорний, ще виникає безліч розмов, які завершать-
ся через шлях червоної до білої досконалості <…> Супрематичне нескінченне 
біле дає променю зору йти, не зустрічаючи собі межі» [42].

Відповідно до своєї теоретичної настанови художник упродовж низки 
років — від 1913 (1915) до 1918 — створює подібні за розмірами композиції 
та білим тлом свій «Чорний», потім «Червоний» і, нарешті, «Білий квадрат». 
Цілком очевидно, що хронологічні межі серії обумовлені початком та закінчен-
ням Першої світової війни, а проміжний «Червоний квадрат» був визначений 
самим Малевичем як «сигнал революції» [43]. Символіка цієї низки квадратів 
до певної міри є близькою пророчому пафосу творів інших основоположників 
абстракціонізму — від апокаліптичних до урочистого гімну Змієборцю 
(Кандинський) або видінь «Світового розквіту» (Філонов).

Виходячи з наведених вище паралелей і дат, а також із тверджень самого 
художника про те, що три його «Квадрати» «є встановлення певних світоглядів 
та світобудов», можна прийти до висновку про відображення у цій серії хрес-
ного шляху українського і російського народів у світовій війні та революції. 
Проте не можна випускати з поля зору й особистісний момент. Адже «Чорний 
квадрат», за заповітом, супроводжував похорон Малевича, а «Білий квадрат», 
який завершував серію, «окрім суто економічного руху форми усієї нової білої 
світобудови, є ще й поштовхом до <…> самопізнання себе у виключно утилі-
тарній вседосконалості вселюдини…» [44]

Корінна сутність чорного та білого «Квадратів» у «самопізнанні» «вселю-
дини» прояснюється на тлі наведених вище висловлювань Малевича про зв’язок 
авангардизму з «інтуїцією як підсвідомим», про «закон істинно новий, зарозумі-
лий». Сьогодні наука накопичує все більш переконливі факти про чорний тунель 



• 377 •

Д а в н ь о р у с ь к а  і к о н а  і  с у п р е м а т и з м  К а з и м и р а  М а л е в и ч а

3 4

2

1

1. К. С. Малевич. Супрематизм 

(Композиція у жовтому). 

1917–1918. Полотно, олія. 

Стеделік музеум, Амстердам.

2. К. С. Малевич. Супрема-

тизм (Площина, що зникає). 

1916–1917. Полотно, олія. 

Приватне зібрання, Японія.

3. К. С. Малевич. Супрематизм. 

1921–1927. Полотно, олія.

4. Афанасій Трухменський За 

малюнком Симона Ушакова. 

Перший день творіння. Клеймо 

фронтисписа до ікони Симеона 

Полоцького «Обід душевний». 

Москва. Верхня типографія, 

1681. Офорт.
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із білим світлом у кінці, куди потрапляють люди, які відходять від земного буття 
[45]. Чи не відобразив це явище Голова Простору у своїх «заумних» полотнах? 
Насмілимося стверджувати: відобразив! Доказом цьому може слугувати відпо-
відний аналіз чорного і білого «Квадратів», а також деяких супутніх їм картин.

Наведені вище дані про «Чорний квадрат» позбавляють необхідності спе-
ціально доводити зв’язки зі вселенськими таємницями, з божественним духом 
і загробним світом. Слід лише нагадати та підкреслити його спорідненість з ли-
ком, головою та німбом. Круги, без сумніву, більше, аніж квадрати, нагадують 
тунель. Але згадаймо декларативну відмову Малевича навіть від кривих ліній, 
оскільки вони є ближчими до форм живої природи, а його супрематизм «за-
кладав підвалини нової механістичної цивілізації». Наближенням художника 
до круга-тунелю можна вважати його відхід від культу прямолінійності 
«Чорного квадрата» до динамічності «Білого квадрата». Більше того, саме 
у зв’язку з цими якостями він відступає від своєї декларації і створює у 1916–
1918 рр. на картинах видовженого формату супрематичні роботи: «Супрематизм 
(Площина, що зникає)» (1916–1917, приват. зібран., Японія) і «Супрематизм 
(Композиція у білому)» (1918, Міський музей, Амстердам). Чи не нагадують ці 
композиції про таємничі тунелі безсмертя?

За два роки до смерті для увічнення своєї особи Малевич звертається 
до реалістичного трактування портрета. Документальна фотографія не могла 
передати його авангардної ролі у мистецтві ХХ ст. Задля досягнення імпозант-
ності Майстер користується перевіреною часом ренесансною пірамідальною 
композицією «золотого перетину». (Наприклад Себастьяно дель Пьомбо 
(1485–1547). Антон Франческо дель Альбіцці. Музей образотворчих мистецтв. 
Х’юстон). Малевич зобразив себе в образі посвяченого у певні таїнства Магістра. 
Не випадково його чорне опліччя нагадує мантію. В руці майстра немає пензля 
і палітри — звичних атрибутів автопортретів художників ХІХ ст. Роль Малевича 
у мистецтві авангарду полягала у вираженні нової філософської концепції, об-
ґрунтованої у його теоретичних трактатах.

По-ораторськи виразний жест руки художника запрошує глядача 
до сприйняття монологу-одкровення. Погляд спрямовано не до глядача, а все-
редину себе. Напруга думки та переживання виражені не лише у психологізмі 
обличчя, а й в полум’яно-червоному «німбі» берета. (Згадаймо, що в дослідже-
ному художником середньовічному мистецтві червоний колір символізував 
духовне горіння). Акорд червоного в контрасті з чорним, зеленим та білим пе-
редає велич Магістра. Крила білого коміра відділяють голову від умовно трак-
тованого тулуба і переносять в стан «безвесия», програмно утверджуваного 
у чорному квадраті художника. Не випадково він використовує чорний квадрат 
як ідентифікаційний підпис картин цього періоду.



• 379 •

Д а в н ь о р у с ь к а  і к о н а  і  с у п р е м а т и з м  К а з и м и р а  М а л е в и ч а

6

3 4

2

5

1

1. К. С. Малевич. Автопортрет. 1933. Х., м. 73  66. ГРМ.

2. Себастьяно дель Пьомбо. Антон Франческо дель Альбіцці 

1485–1547.

3. К. С. Малевич. Чоловічий портрет (М. Пунин?) 1933. Х., м. 

70  57. ГРМ).

4. К. С. Малевич. Супрематизм. 1921–1927. Х., м. 100,5  60.

5. Портрет Семена Дениска. 18 ст.

6. Портрет Івана Гонти. 1822
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Ритуальне вбрання Малевича дає нам можливість згадати про первинне 
призначення одягу: проявляти у зовнішньому внутрішній стан. Ренесансні еле-
менти поєднані з модифікацією площинних колірних геометричних форм су-
прематичного живопису. У часи уніфікації індивідуальності і канонізації ново-
го іконостаса вождів тоталітарного суспільства Малевич стверджував 
не обмежену ідеологією вищу ієрархію Творця-художника. Підтвердженням 
символічно значимої ролі вбрання і умовного фону (білого і чорного) є 
«Чоловічий портрет (М. М. Пунін?)» (1933. П., о. 70  57, ГРМ). Портретний 
образ апологета мистецтва авангарду М. М. Пуніна має асоціативний зв’язок 
із середньовічним лицарем-хрестоносцем, тобто духовним воїном. Символічний 
одяг персонажа є близьким до композиції «Супрематизм» (1921–1927. П., о. 
100,5  60).

Загальновідомим є прикладне значення супрематичного абстракціонізму 
К. С. Малевича, який нині використовують в архітектурі й виробничій психоло-
гії. Та й сам він ставив свою творчість на службу прийдешній «механістичній 
цивілізації». Проте цьому напрямку, як бачимо, не чуже проникнення у най-
глибинніші таємниці людського єства — його психіки і підсвідомості, його 
буття-і-небуття. Виходить, що і до супрематизму, а не лише психоаналізу, до-
тичними є заключні слова статті Ф. Кейпера, дослідника змієборчого міфу 
індо-арійської Ріґведи: «Здається, що сучасні художники зараз одними з пер-
ших досліджують інтуїтивно шлях, який веде до світу, який було забуто й інди-
відуально, і західною культурою, і знову відкривають можливості розширення 
сфери людського знання» [46].

1. Малевич К. От Сезанна до супрематизма. — Пг., 1920. — С. 7, 8.
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Наприкінці ХІХ ст. посилюються та стають досить систематичними зв’язки 
українських мистців з такими західноєвропейськими культурними центрами, як 
Краків, Відень, Мюнхен, Париж. Вважаємо за необхідне заторкнути нашого най-
ближчого сусіда — Польщу. Її провідним культурним центром на початку ХХ ст. 
стає Краків, який акумулював творчий ритм Галичини. Саме з Краківської академії 
вийшли видатні українські митці: І. Труш, О. Новаківський, М. Бойчук, М. Жук 
та багато інших. Ставлячи своє ім’я поміж художників, які навчалися та вдоскона-
лювали свою майстерність у Краківській академії красних мистецтв, Микола 
Бурачек свідомо відносить себе до діячів української культури, які бачили шлях її 
розвитку у неодмінному пізнанні досвіду світового малярства, літератури, театру.

У другому томі «Матеріалів до справ Академії мистецтв у Кракові» за 
1895–1939 рр., виданому Польською академією наук 1969 р., знаходимо інфор-
мацію про студентів, серед них і Миколу Бурачека. На сторінці 240 вказано: 
«Бурачек Миколай, нар. 3.ІІІ.1873, Летичів, Університет Київський, Краківська 
академія мистецтв студент надзвичайний 1906/1907 — ІІ школа Мегофера; 
1907/1908 — там же; 1907/1908 — ІІ там же (KS 3; T 18 B)» [1].

Відомо, що М. Бурачек не мав свідоцтва, адже він не закінчив Кам’янець-
Подільської гімназії через складні сімейні обставини: спочатку смерть батька, 
а невдовзі й матері. Проте, як Микола Григорович записав в трудну для нього го-
дину: «Не зважаючи на злидні, на свою хворобу, мати ще встигла в 1880 р. віддати 
мене до гімназії, давши хабара інспекторові гімназії якимись копіями картин, що 
залишились після смерті батька…» [2]. Після закінчення гімназії 1888 р. Бурачек 
вступив до Київського університету Св. Володимира, але його, як причетного 
до студентських заворушень, було виключено й вислано до Симбірської губернії.

1905 р. відбулася визначальна подія в житті Бурачека: якось, захворівши, 
він лікувався в Києві у лікаря Станіславського, де йому випала нагода позна-
йомитися з братом лікаря, пейзажистом Яном Станіславським. Переглянувши 

Володимир ПЕТРАШИК
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твори Миколи Бурачека, художник запропонував йому вступити до Краківської 
академії красних мистецтв, де очолював тоді пейзажну майстерню. 
Добросердечні брати Станіславські допомогли Бурачеку фінансово, влаштува-
ли у Кракові, й надалі всіляко його підтримували.

У давній столиці Польщі формувалися нові мистецькі об’єднання, буяла 
виставкова діяльність. Місто мало славу одного з найстаріших наукових, куль-
турних і мистецьких осередків Середньої Європи. Тут зосередилися провідні 
вищі культурно-мистецькі навчальні заклади — Ягелонський університет, 
Академія мистецтв. Краків уже мав давню історичну тяглість української куль-
турної присутності: тут в Академії мистецтв ще з 1880-х рр. навчалося чимало 
українців. У 1900–1910-х рр. визнаним лідером національного культурного 
життя українців у Кракові був письменник Б. Лепкий, помешкання якого на-
зивали «українською амбасадою» [3]. Українська студентська молодь збира-
лась у приміщенні «Просвіти», у будинку Лепких, де обговорювали проблеми 
сучасної літератури і мистецтва. Люди з оточення Б. Лепкого згадують його як 
великого поета, вченого, а також відзначають його особливий дар цінувати 
людей. Наголошували, що внутрішній світ письменника був настільки ж багато-
гранний і світлий, як і його твори [4]. Упродовж другої половини ХІХ — першої 
половини ХХ ст. в Кракові по різних студіях навчалося досить багато студентів-
українців. Особливо популярним стало місто серед наших співвітчизників 
на початку ХХ ст., коли відбулися зміни, зокрема в академії мистецтв.

Краківська школа мистецтв була окремішньою вищою школою, яка існува-
ла при Ягелонському університеті від 1818 р., 1835 р. вона була приєднана 
до технічного інституту, пізніше (1851 р.) її долучено знову до університету, аж 
врешті 1873 р. вона усамостійнилася, одержавши окремий, власний будинок, 
пристосований до її технічних потреб, а ректором став Я. Матейко. Після його 
смерті школою певний час керував В. Лущкевич, а згодом Ю. Фалат. 1900 р. за 
ініціативою тодішнього посла до сейму доктора Цолля й старанням міністра 
Галичини К. Хлендовського австрійська адміністрація підвищила її статус 
до ступеня Академії як третю такого роду високу школу (поряд із Віденською 
і Празькою Академіями Мистецтв) в Австро-Угорській імперії [5].

Наприкінці ХІХ ст. Краків виглядав ще як глуха закутина, що для молодо-
го студента-українця не мала ніякої принади (прогресивнішим на той час ви-
глядав Відень). Щодо мистецької школи, то попри прихильне ставлення 
до українців ректора школи мистецтв Я. Матейка, загалом творча атмосфера 
була напруженою. Це, звичайно, мало негативний вплив на патріотичний та по-
літичний світогляд студентів-українців. А про заснування у місті якогось укра-
їнського товариства не могло бути й мови. Тільки на початку 1880-х рр. було 
засновано в Кракові студентську Українську Громаду.
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1893 р. після смерті Я. Матейка, в часи ректорства Ю. Фалата відбулася по-
вна реорганізація закладу, зокрема скасовано кафедру історичного малярства 
і введено студії краєвидів у дусі імпресіоністичних візій. За ініціативою та спри-
яння ректора було створено нові кафедри та запрошено до викладацької діяль-
ності Леона Вичулковського (1895 р.) та Яна Станіславського (1898 р.). Їхній 
вплив на студентів-українців був значний. Насамперед, як уже згадано, вони 
були представниками нової течії у малярстві, а саме імпресіонізму, що був 
близький до настроїв і темпераментів українців. Окрім того, ці професори, ко-
жен із певних власних причин, мали особливе сентиментальне ставлення 
до України. Л. Вичулковський, хоча й був народжений у Варшаві, та після за-
вершення студій поїхав до України й, позбувшись академічної рутини, віднай-
шов себе як маляр, багато часу приді-
ляючи пленеру. «В Україні уся природа 
лише співала. Люди співали і я разом 
з ними» — писав він. В Україні Л. Ви-
чулковський прожив десять років і до 
кінця свого життя залишився великим 
прихильником українських традицій, 
фольклору та етносу.

Ян Станіславський народився 
у селі Вільшани, Звенигородського 
повіту. Чарівність українського крає-
виду полонила його так само, як 
і Л. Вичулковського. У мистецькій 
спадщині Станіславського чільне міс-
це посідають краєвиди Київщини 
(«Михайлівський Золотоверхий со-
бор в Києві», «Хата» чи «Вулики»).

Не дивно, що погляди обох митців 
на Україну привертали до них студентів-
українців, які хотіли пройти основне 
мистецьке виховання у Кра кові.

Середовище Академії давало можливість фахового росту. Зрозуміло, що 
першорядне значення має вроджений хист, але для розвитку цих закладених 
природою здібностей необхідна школа. Навчання дає можливість позбутися 
дилетантизму, допомагає пізнати основні технічні засоби, і врешті художник 
отримує можливість вийти на самостійний творчий шлях. Миколі Бурачеку по-
щастило як зі школою (від початку навчання), так і з викладачами, які мали 
спільні життєві і професійні засади, що не суперечили поглядам, спрямуванню 

Ян Станіславський і  Микола Бурачек — натхненні красою української природи
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і, врешті, позиції самого учня. Звичайно педагоги, особливо сильні особистості, 
можуть на все життя залишити слід у творчості своїх учнів. Одним з таких 
яскраво обдарованих педагогів і був Ян Станіславський. Не кожен учень міг 
повністю звільнитися від потужного впливу його малярської манери. Це стосу-
ється і Бурачека (відбір і трактування сюжетів), але тільки на початках. Згодом 
художник зумів виробити власну творчу манеру, власну палітру, виразний по-
тяг до декоративності, його краєвиди наповнені настроєвістю, якоюсь непо-
чутною індивідуальністю, що дозволяло розпізнати власну стилістику.

Багатогранна діяльність Станіславського викликає у нас велике зацікав-
лення, бо вона була міцно пов’язана з українською художньою культурою. 
Спадщину художника можна розглядати у ланцюгу багатовікових братніх 
культурних зв’язків між українським і польським народами. Беззаперечним 
фактом є те, що Ян Станіславський глибоко долучався до виставкового життя 
Києва на початку ХХ ст. Прикладом є відкриття у січні 1908 р. в Києві виставки 
краківських молодих художників, переважно учнів його та Фердинанда 
Рущиця.

Важко переоцінити роль Я. Станіславського у мистецько-культурному 
житті Києва. З 1894 р. він був секретарем Київського товариства художників 
(після відходу із цієї посади Є. Вжеща) [6]. Його діяльність була надзвичайно 
активною та плідною. Серед питань, що в цей час вирішує товариство, особли-
вої ваги набирає об’єднання творчих сил України, зокрема організація спільної 
роботи з Одеським товариством південноросійських художників, а також ор-
ганізація численних виставок, в яких брали участь українські, російські та поль-
ські мистці, видання каталогів тощо [7].

Глибоко шанував і товаришував зі Станіславським О. Мурашко. Їх поєд-
нує Київська рисувальна школа, де Станіславський деякий час викладав. 
Внаслідок цієї дружби з’явився відомий портрет українського маестро 
«Польський художник Ян Станіславський» (1905–1906). Мистецькі взаємини 
також об’єднали Я. Станіславського і М. Нестерова. Російський художник ви-
соко цінував творчість свого колеги, зокрема виокремлював його внесок 
у зміцнення взаємин української і польської культур. «Вслухаючись у пісні 
цього поета України, мимоволі у розм’яклому серці своєму забуваєш історичну 
драму, що роз’єднала два народи» [8].

Ян Станіславський Україну називав своєю «другою душею», поділяючи 
свою любов між рідною Польщею та Україною. Характерно, що серед нечис-
ленних жанрових картин художника найцікавіша — «Вечеря» [9] — зображує 
сцену з українського селянського життя. Не тільки сюжетом, а й глибоким по-
етичним настроєм картина викликає в пам’яті відомий вірш Т. Шевченка 
«Садок вишневий коло хати…»
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Що не зображував би Станіславський — селянську хату, що заховалася 
у зелені садів, чи осяяні сонцем золоті бані Софії Київської, стіжки сіна в лузі, 
високе небо, вкрите сніжно-білими хмарами, широкі схили Дніпра чи лісисті 
схили польських Татр, стрункі тополі, що гнуться від вітру, квітучу яблуню чи 
величезний будяк при дорозі, — в усьому багатстві пленерного матеріалу він 
знаходив справжню поезію життя…

Навчання М. Бурачека у Краківській академії співпало з важливим і про-
дуктивним розвитком польського мистецтва, з часом культурного злету. Це 
вплинуло на нього, сприяло формуванню художньої індивідуальності.

М. Бурачеку попервах було нелегко. Адже потрібно було не тільки удо-
сконалювати майстерність, але шукати можливостей заробітку. У майстерні 
Яна Станіславського М. Бурачек навчався добре і згодом став одним з кращих 
учнів; мав можливість розширювати мистецький світогляд, виробити дух на-
сиченого колоризму.

У педагогічній діяльності Ян Станіславський виходив, насамперед, зі стій-
кої методичної засади — вся увага його була спрямована на роботу з натури. 
Професор разом зі студентами виїздить на етюди до Тинця і в Закопане. В ав-
тобіографії Бурачек про ці часи згадує: «Станіславський цілком віддавався 
відтворенню природи, вплив його на учнів був досить сильний. Особливо він 
любив природу України: він розкрив нам, своїм учням, її красу і навчив нас від-
творювати її як серйозне, навіть часом суворе явище, замість творити соло-
денькі фальшиві «малороссийские виды» [10].

Учні мали передавати безпосереднє враження від того куточка природи, 
який зображували. У методичній послідовності кожного твору ставилося певне 
учбове завдання — рішення планів, повітряного простору, співвідношення мас, 
передача матеріальності, об’ємності чи кольору. Все це, безперечно, приносило 
неабияку користь у вивченні станів природи, в освоєнні навиків пленерного 
живопису.

Йшли роки, а у Бурачека — ні сім’ї, ні власного кутка, жодної впевненості 
у майбутньому. Нарешті, 1907 р. він став чоловіком Ольги Тимофіївни 
Гродзіцької(?). Але передчасна смерть вчителя Яна Станіславського схвилюва-
ла Бурачека і загалом усіх студентів. Пам’ять про нього Микола Григорович 
проніс через своє життя. В альбомі, присвяченому творчості видатного поль-
ського живописця, що побачив світ за сприяння прихильників таланту маестро 
та вдячних учнів, вміщено шість краєвидів Дніпра, київські пейзажі, зокрема 
з панорамою Святософійського собору пензля Яна Станіславського. Микола 
Бурачек подав до видання картину «Перед костелом» [11].

Очолювати майстерню після Станіславського доручили Фердинанду 
Рущицю — учневі І. Шишкіна та А. Куїнджі. Новий професор хотів змінити 
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методику навчання, виходячи з поглядів і дотримуючись досягнень російських 
«передвижників». Але вже досить сформований майстер пейзажного живо-
пису Бурачек не піддавався новим вимогам. Він бере участь у багатьох маляр-
ських виставках у Кракові та Відні. Талант Бурачека-пейзажиста з кожним 
роком, з кожним новим полотном усе більше вдосконалюється, розкрилюєть-
ся. У його живописі з’являється впевненість, сміливість і енергія. Період кра-
ківського життя пробудив у Миколи Григоровича здібності не тільки до живо-
пису — він також плідно працює над прозою, пише вірші. Художник закінчив 
Академію, так і не зрадивши мистецьких принципів свого першого вчителя, 
часу, найщасливішого в його житті. Адже від учителя він перейняв ті найцінні-
ші засади у створенні етюду-картини, яких дотримувався упродовж усього 
життя.

Зазначимо і той факт, що Краківська академія визначальним своїм завдан-
ням вважала виховання художників, які б відображували в мистецтві інтереси 
нації, здатних боротися за національне мистецтво. Незважаючи на окремі про-
галини у постановці учбового процесу, в цілому тут панував здоровий творчий 
дух. І це було чи не найголовнішими, що притягувало до Кракова молодь, і не 
тільки польську, а й українську.

Пленерний живопис, його засади, засвоєні в Академії і в Парижі, посиле-
на співпраця М. Бурачека з польськими провідними майстрами сприяли форму-
ванню ідеї українського національного мистецтва, межі якого пейзажист 
окреслив у роки навчання у Краківській академії красних мистецтв. Вона дала 
поштовх для розвитку українського мистецтва.

Після багаторічних мандрів по світу Бурачек 1912 р. повертається до рід-
ної України. Тут він одразу вливається в мистецьке середовище, бере активну 
участь у виставках, пропагує національне мистецтво, згодом підносить пейзаж-
ний жанр на досить високий рівень. Його майстерність та популярність набуває 
широкого розголосу. Він увіходить до плеяди першокласних українських пей-
зажистів. На 1911 р., тобто, на час проведення славетної київської виставки 
Бурачек уже був визнаним авторитетом пейзажу. Ось що пише Д. Антонович 
після перегляду виставки: «Його твори, сповнені сонця, немов випромінюючи 
радість буття, вирізнялись серед полотен уже визнаних метрів українського 
пейзажу — С. Васильківського, С. Світославського, К. Крижицького…» [12]. 
Виставка 1911 р. була маніфестацією українського малярства. Сьогодні, майже 
через 100 років, це сприймається як абсурд: заявляти про своє існування мис-
тецтву, що мало за собою тисячоліття історії, а тоді, за умов царської Росії, 
не дозволяли навіть натяку на те, що існує українське, відмінне й окремішнє від 
російського, мистецтво. Значення і резонанс цієї виставки, незважаючи 
на скромну кількість експонатів, величезне. Ініціатором і натхненником ви-
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ставки 1911 р. був П. Холодний, а пізніше до нього приєдналися М. Біляшівський 
і В. Кричевський (перший — як організатор, другий як авторитет мистецького 
загалу) [13].

На виставці було експоноване українське мистецтво від творів 
П. Мартиновича до В. Кричевського. Показано 400 робіт 50-ти художників, 
у тому числі: М. Жука, Е. Кульчицького, М. Орлова, І. Шульги, М. Бурачека, 
Ф. Кричевського, М. Козика… Д. Антонович зауважує, що київська виставка 
1911-го р. до певної міри показує шляхи розвитку українського мистецтва: 
«… Доводячи, що старша доба на Київській виставці представлена 
Мартиновичем…, а Васильківський є представником до Рєпіна і передвижників, 
і що на порозі від Васильківського до Кричевського стоять не такі рішучі на-
туралісти, як Красицький та Холодний, і не такі рішучі модерністи, як Бурачек» 
[14].

На наступній виставці київських художників (грудень 1913 р.) експонова-
но близько 300 творів найвідоміших тогочасних митців. Серед учасників були: 
В. і Ф. Кричевські, М. Бурачек, А. Маневич, скульптор М. Паращук. М. Бурачек 
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був представлений двадцятьма полотнами, які утвердили його високу майстер-
ність. Серед творів: «Потічок в Карпатах», «Сарай. Полудень», «Дахи 
Софійського собору в Києві», «На городі» — у них переважають яскраво пас-
торальні мазки. Художник показує невичерпне багатство виявів живої приро-
ди, зачаровує красою її форми і колірної гармонії у різні пори дня та року. 
Твори М. Бурачека позначені виразними індивідуальними рисами, своєрідним 
почерком, якому властива стриманість, гармонійність урівноважених компози-
ційних побудов, м’якість узагальнених пластичних силуетів, а понад усе — ін-
телігентне оперування кольором, що завжди у нього злегка притишене, побу-
доване на багатстві тонких тональних та тепло-холодних контрастів. Картина 
«На городі», наприклад, сповнена духмяними запахами цвітіння, шелестом 
зеленого листя, синявою неба та ніжним подувом літнього вітру. Завдяки коло-
риту майстер доносить до глядача красу чи то зимового дня у лісі, чи образ 
золотої осені, похмурого неба перед зливою. Вдале композиційне рішення дає 
відчуття ніби ми опиняємося на городі, серед лісу, на подвір’ї Софійського со-
бору. Виставка була дійсно великою подією для широкого кола мистецьких 
шанувальників.

У лютому 1915 р. у Києві відкрили VII виставку київських художників. 
Кошти, отримані від продажу картин, пішли на допомогу потерпілим від війни. 
Серед експонентів були А. Маневич, М. Козик, Є. Вжещ, В. Кричевський, 
М. Бурачек, П. Левченко, П. Холодний, І. Северин та інші. Загалом виставлено 
259 творів живопису. З аналізу виставок ми бачимо, що на зорі ХХ ст. україн-
ське мистецтво зароджувалося, міцніло та, найголовніше, розвивалося незва-
жаючи на складні історичні умови.

Український пейзаж з лірико-поетичною життєстверджуючою тенденці-
єю мав великий розголос. Важливим етапом його розвитку стали 1910-ті роки, 
коли в мистецтво входять майстри, які оволоділи стилістичними й технологіч-
ними новинками західноєвропейського живопису й зуміли при цьому створити 
«настрій» і «одухотворити малюнок» [15]. У ці роки маємо чітко означений по-
чаток орієнтацій на європейські школи мистецтва. Тоді ж розвиток етюду при-
звів до появи творів, що стали для українського мистецтва класичними: «Над 
Дніпром» М. Бурачека, «Рамаданівський шлях» С. Васильківського. Ці пейзажі-
картини, створені приблизно в один час, несуть дух вільного сприйняття життя 
і довір’я до нього. Для них характерне образне узагальнення, яке наділяє укра-
їнський пейзаж настроєм мужності й бадьорості.

Сучасники ці твори сприймали як високий щабель живописної майстер-
ності. Потребу в ній усвідомлювали за умови підняття рівня національного 
живопису і художньої культури, зокрема пейзажу, який критика пов’язувала, 
насамперед, з М. Бурачеком. Популяризатор його творчості Д. Антонович пи-
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сав: «Творчість Бурачека в значній мірі призвела до того, що ми маємо україн-
ський пейзаж» [16]. Які ж позитиви вбачала тут критика?

«Бурачек, як справжній пейзажист, бере пейзаж не сам по собі, а разом 
з часом дня, порою року, з атмосферним середовищем» [17] — Д. Антонович 
точно підмітив новизну живописної матерії мистця. «Той самий пейзаж в різ-
ний час будь-яких атмосферних явищ є зовсім іншим твором. Бурачек досягає 
високого ефекту не зображенням зовнішніх фарбових і світлових вражень, як 
це робили імпресіоністи, не передачею духу дощу чи настрою, а виражає власні 
почуття. З такої точки зору пейзажі Бурачека можна назвати психологічними 
етюдами. І можливо, при обмеженні теми, в гамі почуттів, настроїв, творчість 
Бурачека немає меж» [18]. Д. Антонович тонко відчув і висвітлив природу пей-
зажного бачення Бурачека. Доповнити тонкі спостереження видатного крити-
ка тієї доби можна лише одним: баченню художника притаманна динамічність. 
Вона проглядає у виборі мотивів міських краєвидів, побачених з будь-якого 
куточка міста, чи вікна, а може й даху будинку, також в образотворчо-виразних 
засобах, у розробці поверхні полотна пастозною кладкою мазків. Микола 
Григорович — продовжувач традицій інтимного, камерного пейзажу, він до-
сягнув у втіленні його настроїв концентрованої глибини. Художник став при 
цьому яскравим представником постімпресіоністичної тенденції в українсько-
му живописі. Вражає органічністю сплавлення золотавих та прозоро-блакитних 
тонів ритмічно злагоджене полотно «Золота осінь» (1910-ті рр.). Дзвінкі сплес-
ки барв роблять етюд Кам’янець-Подільського замку коштовним самоцвітом. 
Картина побудована на щонайтонших відтінках і захоплює неповторною коло-
ристичною гармонією. Полотно співуче, лірично-поетичне, м’яке за живопи-
сом та настроєм.

Варто зауважити, що в концепції походження нового національного пей-
зажу, на думку Д. Антоновича, роль його засновника слід віддати Янові 
Станіславському, який відкрив раніше невідому ще сторінку поетичного інтим-
ного пейзажу.

Чому Ян Станіславський, а не С. Васильківський був зачинателем україн-
ського пейзажного живопису? Переконуєшся в тому, що інтимні камерні твори 
першого, його лірико-поетична концепція зовсім не протистоять моделі життє-
стверджуючого світобачення С. Васильківського та інших українських пейзажис-
тів. Але конструкція цієї моделі інша. Вона не так пов’язана з безпосереднім ми-
луванням натурою, як з її емоційним переживанням. Значними і якісними були 
зміни рівня художньої інтерпретації, пластичного та колористичного узагальнен-
ня натурних вражень, що оновили європейський пейзаж і пустили «коріння» 
в українському мистецтві під впливом школи Яна Станіславського, не порушивши 
при цьому образної сутності пейзажу. Його смислотворчий витік збудований 
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на сприйнятті і репродукуванні локальної, інтимної поезії нашої природи в її 
ідеальних станах і наближенні до народного світовідчуття. Пейзажне бачення 
Яна Станіславського відповідало такій концепції, і було сприйнято Антоновичем 
як «своє», тобто бачення, яке відповідало особливостям національного менталі-
тету. Його риси, провідні засади критик розкриває, описуючи пейзажний живо-
пис учня Яна Станіславського М. Бурачека, що, за словами, Д. Антоновича «живе 
в природі і з природою» [19]. Аналізуючи особливості просторової побудови жи-
вопису Бурачека, сформованого під впливом природи Поділля, критик окреслю-
вав знайомі нам риси просторового мислення: «В пейзажах Бурачека майже 
не зустрічаються панорамні пейзажі десь вдалі, безкрайні простори, навпаки, 
пейзаж Бурачека завжди близький, це пейзаж куточків, які огороджені приро-
дою або рукою людини». Відзначимо, що художник писав панорамні перспектив-
ні пейзажі, проте ані в його творчості, ані у творчості Васильківського, Левченка, 
Ткаченка цей жанровий підрозділ не є визначальним. Постійність, з якою у часі 
і просторі транслювалась естетична концепція, свідчить про особливе призначен-
ня інтимного лірико-поетичного пейзажу в нашому мистецтві. У характері укра-
їнського ліричного пейзажу втілилася типова риса психології нації. За словами 
критика, «…ця риса проблискується в прагненні жити у малому колективі, в яко-
му панують теплі сердечні відносини» [20]. Такий пейзаж передає протистояння 
ентропії культури, збереження її національної ідентичності. Риси етнічного по-
мітні у завуальованих полотнах Бурачека, який використовував не просто націо-
нальний мотив, а кольорові відношення, що окреслюють його живописну мову. 
Неважко помітити, що стійкість професійної моделі наближає пейзаж до народ-
ного мистецтва, фольклорного розмаїття, засвідчує тип художньої культури, 
в якому передову роль надано етнічній традиції.

Пейзаж Бурачека — це його земля, батьківщина, яку він любить, яку знає 
і глибоко відчуває, за якою сумував, перебуваючи у Кракові та Парижі. Кожен 
«шматочок» цієї землі, глибоко відчутий, сплавлений у горні творчості худож-
ника і поданий на полотні реалістично, набуває значення великого твору. 
Взявши у кращих представників імпресіонізму та постімпресіонізму, а також 
пуантилізму високу культуру кольору, життя, натуру він сприймає як 
об’єктивно-реальне, матеріально-відчутне, і висока колористична культура 
імпресіонізму в нього не мета, а засіб.

М. Бурачек уміло, розумно компонує свої пейзажі. Неосяжні дніпрові 
простори він уміє вкласти у невелике за розміром полотно, і не силоміць втис-
кує, а вільно і легко, і враження таке, ніби сам стоїш на канівській горі, того ж 
вечора, серед тих просторів, а не перед маленьким за розміром полотном. В 
образотворчому мистецтві український пейзаж, винятковий по барвистості, 
різноманітний змістовно, надзвичайно мало показаний. М. Бурачека повною 
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мірою можна назвати художником-поетом. Кожна його робота сповнена не-
підробним поетичним чуттям.

Ясність сприйняття, досягнута вмінням притягати увагу глядача, полегшує 
художнику його завдання — переконати, захопити, примусити повірити. Якщо 
перекласти сказане художньою мовою, то це означатиме наявність високої 
композиційної культури майстра. Адже визначальний смисл композиції карти-
ни і полягає в тому, щоб організувати сприймання у глядача, зупинити його 
перед картиною.

Співець української природи М. Бурачек передає її не тільки з пізнаваль-
них позицій. Його полотна перейняті тими емоціями, що визначають характер 
українського народу. Милуючись ними, згадуєш чудові українські пісні, народ-
ну творчість, яка зароджувалась на зорі української культури, переломлюю-
чись через призму фантастичних уявлень. Майстерно вміли народні творці ви-
разити характером своєї природи характер народу, характер його героїв.

Колорит картин М. Бурачека традиційний не тільки правдивістю відобра-
ження колориту нашої природи, а й принциповим розв’язанням тональної 

«Пейзаж». 63  79
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світлої, барвистої гами, спорідненої з гамою українського народного килима, 
розмалюванням народної кераміки, відчутна близькість переживань, що визна-
чається народними джерелами творчості, глибокою любов’ю до своєї батьків-
щини.

Ми не зовсім правильно називаємо пейзаж жанром — він ширший за це 
поняття. Жанр — це, по суті, категорія не стільки тематична, скільки стилістич-
на. Можна розрізнити пейзаж епічний, пейзаж трагічний, драматичний, пое-
тичний і навіть розповідний. Виходячи з цієї класифікації, не варто обмежува-
ти творчість М. Бурачека тільки поетичним жанром. У низці своїх творів 
мистець показав і глибину епічної мудрості в природі.

Твори М. Бурачека — неоціненні скарби духовної культури, які прослави-
ли ім’я їх творця і народу, заради якого художник пройшов свій складний, 
тернами й лаврами усталений життєвий шлях. Ось як про смерть Маестро пи-
сав часопис «Український засів», який видавали у Харкові (зокрема його жов-
тневий номер за 1942 рік): «Помер Микола Бурачек. Назавжди відійшов видат-
ний майстер українського пейзажу, творчість якого репрезентувала цілу епоху 
українського мистецтва. Його талановитий пензель перейняв багатющі кольо-
ри української природи. В його картинах і сліпуче сонце літа, і гарячі барви 
осені і ніжна гармонія весни і біла симфонія зими. Його твори, які є і в 
Національному музеї в Берліні, і в Луврі, і в Третьяковській галереї, знайом-
лять увесь світ з українським народом…

…Із смертю Миколи Григоровича Бурачека українське малярство втратило 
одного з найкращих своїх представників, який своїм талантом та званням здо-
був визнання для українського народу серед усього культурного світу» [21].
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У нове століття художник входить із різнобічним багажем знань — мону-
ментальні, станкові образотворчі й декоративні форми, весь спектр керамічних 
технік і матеріалів; новітні кращі зразки українського і російського символізму 
та модерну, засвоєні майстром як азбука стилю. Українські «взори», зібрані 
О. Пчілкою; портрети М. Мурашка, В. Сєрова; захоплення від фарфору, успад-
коване від К. Коровіна, котрий поважав образи тонкої кераміки так само, як 
літературні О. Пушкіна та М. Лермонтова; орнаментика і декоративність вру-
белівських монументальних творів, станкових полотен та майоліки; пластика 
дрібних і малих архітектурних форм Абрамцева. Наступним кроком стає по-
шук стилізаційних прийомів. Їхнє осягнення за допомогою зразків народного 
мистецтва та модерних формотворень стає джерелом для нових авторських 
пластично-декоративних модулів.

В епоху модерну склалися специфічні умови для розвитку мистецтва, що 
дозволяли художникам розкрити універсальні здібності. Яскравим прикладом 
стали рівноцінні звернення М. Жука до живописних, графічних, керамічних 
технік. Легкість, з якою в подальшому учні митця оперували способами форму-
вання, ліплення, відсікання, пресування у скульптурі, застосуванням технік 
фотокерамічних портретів, мустера, відведення, культурою орнаменту, мініа-
тюрного письма, різьбленням, емалями, підполив’яним, надполив’яним розпи-
сом солями, кобальтом, фарбами, золотом, стала ознакою школи М. Жука. 
Стилізація була тим стрижнем, на якому трималися всі перелічені техніки 
в межах однієї роботи чи ансамблю. Прийом стилізації мав формотворчу 
функцію, був основою синтезу орнаментальних і станкових форм у творчості 
М. Жука й плеяди його вихованців.

Флореальні мотиви й рослинний орнамент епохи модерну й Ар Деко, оду-
хотворення й метаморфози з гербарієм української природи, виявлення кон-
струкції, «психотипів» рослин і дерев стають модулем пластичної мови 

Ольга ШКОЛЬНА

МИХАЙЛО ЖУК,
ЯКИЙ ДУЖЕ ГОЛОСНО МОВЧАВ
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М. Жука, арсенал засобів виразності якої формувався у період навчання в Росії 
та Польщі, а визрів і викристалізувався під упливом чернігівчанина, людини 
тонкої нервової організації, М. Коцюбинського. Причетність до літературного 
символізму, особистісна чуттєвість і чутливість останнього вплинули на фор-
мування специфічної образності і духовної аури декоративних та станкових 
творів М. Жука, його орнаменталістики. Майстер виробив власну манеру 
оформлення прикладних за призначенням робіт, будова яких складалась аплі-
кативно з орнаментів тла, самостійних станкових, іноді навіть монументальних, 
мініатюрних сюжетних композицій і стилізованих способом Ар Деко візерун-
кових переходів від декоративного узороччя обрамлення до резерважів із гра-
фічними або живописними сюжетами. При цьому використовув мішані, як і в 
його суто станкових творах, техніки. 
Особливість синтезу орнаментальних 
і станкових форм художника поляга-
ла у самодостатності, довершеності, 
закінченості кожної роботи. 
Ексклюзивні посудні, скульптурні, 
пічні керамічні форми, оздоблені роз-
писом М. Жука, а згодом його учнів, 
виконувались як іміджеві інтер’єрні 
речі, що мали домінантну функцію 
в дизайні інтер’єру середини ХХ ст.

Декоративність і пошук націо-
нальної ідентичності, синтезовані за 
допомогою орнаментальних форм 
і прийомів національно-романтичного 
варіанту стилю модерн, лежать в осно-
ві творчого методу М. Жука ще від 
часів учнівства. Пічна, посудна, 
інтер’єрна та екстер’єрна професійна 
кераміка межі століть стане для 
М. Жука еталоном, тією новою висо-
кою класикою, на художній і техніч-
ний рівень якої він згодом буде орієн-
туватися у своїй керамічній творчості. 
Форми посуду тяжіли до усталених уже зразків порцеляни епохи модерну. 
Розписи були пов’язані з традицією Ломоносівського, колишнього 
Імператорського, фарфорового заводу з одного боку, за способом вирішення 
візерункових композицій і українською народною та професійною керамікою 
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з іншого (враховувався досвід Глинська, Миргорода, Межигір’я, фабрик 
І. Левинського у Седліськах, Глинсько, заводів у Барашах, Кам’яному Броді, 
Баранівці, Городниці, Полонному на Волині, Будах на Харківщині тощо). 
Пластичне моделювання скульптурних виробів вирізняє школу М. Жука плав-
кими силуетами романтизованого реалізму.

Накопичений за києво-чернігівський період викладання досвід викладача 
станкового і монументального малярства пізніше ліг в основу авторських спец-
курсів, які художник розробив для одеського навчального закладу. На при-
крість, архів УАМ за 1917–1919-ті рр. не зберігся у повному обсязі. Лише час-
тина документації, що стосується відомчого листування, зберігається 
в Центральному державному архіві вищих органів влади України (м. Київ). З 
цієї причини нам невідомі учні-художники М. Жука кінця 1910-х років.

1925 р. в Одесі постав новий академічний заклад з вищою художньою осві-
тою і М. Жука запрошують викладати саме стилізацію, створюючи цей курс 
спеціально для нього. Стилізація була предметом, який М. Жук прагнув викла-
дати всі двадцять років перед тим, після закінчення Краківської академії. 
Тридцять років поспіль він намагався донести до учнів принципи стилізації 
і декоративного малярства, що їх наслідував від своїх наставників М. Мурашка 
і Л. Ковальського, М. Врубеля і О. Сєрова, Б. Лепкого і С. Виспянського. М. Жук 
вперше в Україні опанував надскладне технологічне завдання — спецкурс 
зі стилізації у фарфорі.

За програмою, складеною майстром, студенти на початку навчання копі-
ювали кращі зразки орнаментів, відшукуючи в них визначальні риси, притаман-
ні українському народному мистецтву різних місцевостей. Для ознайомлення 
з колоритом місцевого народного мистецтва прислужилася колекція писанок, 
зібрана А. Ждахою для музею «Степова Україна».

Після імпортної деколі, якою оздоблювали масові вироби передреволю-
ційного часу, ручним розписом декорують посуд на підприємствах переважно 
учні М. Жука. Варто зазначити, що деякі підприємства галузі, крім буденного 
посуду, випускали корабельний фарфор, високо- та низьковольтний електро-
фарфор, технічний хімфарфор, сантехфаянс, військовий фарфор для потреб 
оборонних підприємств для вирішення стратегічних завдань а, отже, нагально 
потребували фахівців-керамістів. Саме ці обставини допомогли М. Жуку пере-
жити страшні роки репресій [1].

Полістилістичні шукання середини 1930-х рр. були часом засвоєння нових 
принципів декорування української порцеляни, часом накопичення досвіду. 
Художник задля виживання мусив пристосуватися до системи, що хотіла бачи-
ти мінімум народного і максимум пролетарського у фарфор-фаянсі. Рафіновані 
взірці стилістики Ар Деко нетиражованого характеру для одиничних примірни-
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ків подарункового типу (продукція унікальних майстерень на Підмосковних 
заводах), а також тиражовані взірці декору, переважно столових сервізів, ство-
рених упродовж 1937–1939 рр. і запущених у масове виробництво, були приве-
зені М. Жуком до Одеси. Секрети технології, які художник засвоїв на Під-
московних (колишніх кузнецовських) заводах, відомих плеядою майстрів старої 
школи, стали надалі базою знань молодих керамістів в Україні. Зокрема, 
О. Ярош, учень М. Жука, впровадив технології декорування кобальтом 
на Довбиському заводі, що, врешті, виокремило напрямок художньої частини 
підприємства, яке 70 років спеціалізується на під- і надполив’яному кобальті.

Кераміка, оформлена М. Жуком, а також «проекти ескізів» до неї збері-
гаються в кількох одеських колекціях, зокрема І. Мартинова, С. Лущика, 
Т. Максимюка, Н. Ловейко, І. Козирода, С. Шевельова, в Одеській картинній 
ґалереї, в Музеї образотворчих мистецтв ім. О. Бєлого у м. Іллічівську Одеської 
обл., приватній збірці львів’янина Я. Лемика, Чернігівському літературно-
меморіальному музеї М. Коцюбинського, заводському музеї фірми ДЕФФА 
(м. Вишневе), в МУНДМ, у Музеї кераміки та скла в Кусково під Москвою [2]. 
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Студенти і викладачі ОХУ на початку 1950-х років. М. Жук третій зліва у другому ряду. Курс 

Л. Вихарєвої (четверта в нижньому ряду зліва направо, у світлому одязі). Архів Л. Вихарєвої, Львів
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Чимало виробів, оздоблених М. Жуком, були прийняті заводами у масове ви-
робництво. Деякі ескізи лишилися на папері. Михайло Жук присвятив кераміці 
майже тридцять років свого життя і виховав ряд визначних фахівців 
декоративно-ужиткового мистецтва.

Принципи стилізації, які він викладав студентам, базувалися на засвоєнні 
досвіду класичного мистецтва від античності до сучасності, але спосіб мав бути 
вироблений свій, індивідуальний, пристосований до виробничих можливостей 
в умовах підприємства. Одеський період мистецько-педагогічної діяльності 
М. Жука був часом викладання зрілого майстра і зрілого педагога, який зумів 
акумулював усі попередні здобутки, виробити власний «творчий ген» і переда-
ти його учням.

У фондах Державного музею українського народного декоративного мис-
тецтва зберігаються твори багатьох випускників керамічного відділення ОХУ, 
закуплені, здебільшого, з декадних виставок українського мистецтва. Це робо-
ти І. Абрамовича, Н. Акімової-Задворної, В. Башло, О. Бебешко, 
М. Берещанського, С. Болзан (Голембовської), В. Горелюка, Н. Дмитрієвої, 
І. Дуценка, М. Жабокрицького, М. Зоріна, Г. Золотарьова, П. Іванченка, 
Н. Ільїної, М. Криворукової, В. Компаниченко, П. Кузьменко, З. Лагутіної, 
Г. Малицького, Г. Мойсеєвої, В. Музиченко, М. Осипової, Г. Павлюка, 
М. Паламарчука, В. Пєшинського, М. Попова, Т. Сафронової, Г. Симбірцевої, 
О. Скубченка, О. Сорокіна, Є. Судіної, І. Ткаченка, Л. Філатової, Н. Чебанюк-
Корнацької, М. Червоненко, Л. Шинкаренко, В. Шинкаренко, Є. Штівельмана. 
До (Д)МУНДМ було передані, а також надійшли із закупівлі скульптурні ди-
пломні роботи. Посудні форми представлені вже як доробок зрілих художни-
ків, які працювали на виробництвах.

У колекції МУНДМ зберігаються скульптурні дипломні роботи учнів 
М. Жука В. Башла, М. Берещанського, Н. Дмитрієвої, П. Іванченка, 
Г. Малицького, М. Попова, Г. Симбірцевої.

Дипломна робота художниці, випускниці ОХУ, Н. Кошман виявлена нами 
у книгах вступу Сумського художнього музею. Однак, через брак відповідного 
приміщення для зберігання, твір є недоступним. О. Мудрик, за згадкам 
Г. Вострова, який після ОХУ закінчив факультет пластмас в училищі Штигліця, 
працював у Ленінграді, робив скульптури з дерева (відома робота «Юрій 
Нікулін»).

Випускники одеського керамічного факультету трудились 
на Конаковському фаянсовому (Підмосков’я), Первомайському в Пісочному 
(на Волзі) заводах, на ЛФЗ. Так, студент М. Жука Г. Востров виконував ди-
пломну роботу «Богдан Хмельницький» саме на Первомайському заводі. Після 
трьох років праці на цьому заводі він 1955 р. вступив до Московського полігра-
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фічного інституту і закінчив графічний факультет. На Конаковському фаянсо-
вому заводі працювали В. Бережанський, В. Шинкаренко, В. Філянська, 
Н. Литвиненко, Д. Клювгант, П. Іванченко, І. Апостолов [3]. На ЛФЗ творчо 
працювали Н. Павлова (Дмитрієва) та Л. Фурдигайло.

На підмосковному заводі у Вербілках працювала група художників 
з України (під керівництвом М. Жука): крім І. Гончаренка та Д. Клювгант, фі-
ґурує прізвище Г. Золотаренко, художнім розписом займалася Т. Деморей, 
скульптурою — М. Савицький.

Відомо також, що дехто з учнів М. Жука працював на Ломоносівському 
заводі, дехто навчався у «колишньому Штигліцівському».

В. Боголюбов працював у Росії на Дмитровському фарфоровому заводі. 
Певний час там же працювало по-
дружжя — І. Гончаренко та Д. Клю-
вгант, які згодом повернулися до Оде-
си і виконували при худфонді творчі 
роботи. І. Апостолов усе життя пра-
цював на Будянському (бувшому куз-
нецовському) фаянсовому заводі, так 
само, як і учениці М. Жука О. Рибіна 
та Г. Кломбицька. У Будах під Хар-
ковом виконувала творчі роботи 
Є. Судіна-Павлюк, деякий час працю-
вав художник В. Пещинський 
(Пешинський), більшу частину життя 
присвятила цьому заводові В. Компа-
ніченко. Випускники ОХУ складали 
половину творчих співробітників будянського виробництва.

Свою вдячність учителю висловлювали у листах А. Штепан, П. Серов, 
Н. Ільїна, В. Павленко, В. Берещанський, М. Савін, Н. Морозова (приватна збір-
ка С. Лущика, м. Одеса). М. Жуку писав також Г. Малицький. Завдяки цим лис-
там ми довідуємося про певні події в житті молодого художника, зокрема про 
те, що він працював на Коростенському фарфоровому заводі і за кілька років 
уже займав посаду головного художника [4]. На цьому ж підприємстві трудився 
І. Ткаченко (також учень М. Жука, син ректора ОХУ С. Ткаченка, для якого 
М. Жук у 1930-ті роки розробив екслібрис). Експонати музею Коростенського 
фарфорового заводу свідчать, що І. Ткаченко засвоїв принципи Ар Деко, живо-
пису в дусі «соцреалізму» і добре володів прийомами ручного розпису.

За опублікованими джерелами встановлено, що О. Ярош (майбутній лауре-
ат Ленінської премії) був студентом спочатку Глинської керамічної школи, 

М. Жук. Портрет Б. Лепкого (1872–1941). 

Зб. Я. Лемика, Львів. Фото О. Школьної
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ймовірно закінчував навчання в ОХУ після реорганізації 1933 р. Він починав 
з великих ваз, працював творчо для більшості українських заводів галузі: 
Довбиського, Кам’янобрідського, Городницького, Коростенського, 
Баранівського (Житомирська обл.) та Полонського (Хмельницька обл.). В по-
дальшому очолив Довбиське виробництво — єдине в Україні спеціалізувалося 
на кобальтових сервізах чайно-кавового асортименту. О. Ярош створив унікаль-
ну техніку двошарового тонкостінного фарфорового посуду з ажурним прорі-
зуванням верхнього шару. Його білосніжні мереживні сервізи та вази, що нага-
дують полтавську вишивку, відзначалися прекрасною формою, грою світлотіні 
і шляхетним поєднанням білизни з золотом. Якщо архітектура — це музика, за-
стигла в камені, то ексклюзивні різьблені твори О. Яроша це — музика, застигла 

у фарфорі. В доробку художника — 
десятки розписаних чайних сервізів 
у стилістиці Ар Деко, де кожний виріб 
— самостійна станкова композиція, 
що має художню цінність.

Учні М. Жука працювали на Го-
родницькому фарфоровому заводі: 
В. Веретіхін (Веретьохін), О. Кри-
жанівський, В. Трофімов. Перший ви-
конував наприкінці 1950-х рр. диплом-
ну роботу «С. Дежньов» (скульптурна 
група з годинником). Другий, в тандемі 
з дружиною-живописцем, розробляв 
скульптуру малих форм упродовж 30-
ти років (до 1980-х років). Надзвичайно 
талановитому подружжю належить 
авторство тематичної «соцреалістич-
ної» скульптури широкого діапазону. 
Третій працював як скульптор (ди-
пломна робота зберігається 
в МУНДМ).

В доробку С. Ложечнікової, також студентки М. Жука, викристалізувався 
новий «кабінетний» стиль 1950-х років: поєднання кращих зразків «соцреаліс-
тичних» резерважів й орнаментики за принципом Ар Деко. Твори художниці є 
зразками неокласичного рафінованого варіанту Ар Деко, який можна назвати 
«соцреалістичним ампіром» у фарфорі України середини ХХ ст.

У Полонному (Хмельницька обл.) працювали І. Голембієвська (Щербицька), 
В. Горолюк (Горелюк, Горанюк, Горалюк), М. Осипова. Перша працювала як 

М. Жук. Портрет М. Коцюбинського.

Літографія. 1925
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самостійний художник-творець (оформитель). Другий — як модельмайстер, 
іноді пропонуючи розпис, побудований за принципом Ар Деко, що тяжів до за-
хідноукраїнського варіанту так званого етнічного стилю (за дизайнерською 
термінологією). М. Осипова була одночасно скульптором малих форм і тонким 
стилізатором декору посуду (соцреалізм, Ар Деко).

В. Веретьохін після відкриття 1964 р. Сумського фарфорового заводу пере-
їздить до Сум і творчо працює ще 40 років. Довгий час був головним художни-
ком підприємства, тяжів до україніки (від форм штофів до монументальних ваз), 
працював як скульптор-модельмайстер. В. Горолюк останні три десятиліття від-
дав Тернопільському фарфоровому заводу, деякий час на посаді головного ху-
дожника. На третьому з нових підприємств галузі, започаткованих у середині 
1960-х років, Дружковському порце-
ляновому заводі, від часу його від-
криття на початку 1970-х рр. працюва-
ло подружжя — М. Савін 
та Н. Мо розова, — які після навчання 
у М. Жу ка певний час працювали 
на російських заводах. Досконало во-
лоділи технікою підполив’яного роз-
пису кобальтом і солями.

Баранівка була місцем виконання 
дипломів і творчих робіт студентів 
ОХУ. Під час навчання в училищі, ху-
дожники працювали здебільшого 
на відбракованій білизні цього підпри-
ємства (зазвичай на формі № 36). 
Багато з них стажувалися на підпри-
ємстві, деякі лишалися працювати на-
довго (серед кераміків із дипломом 
ОХУ, які працювали на виробництві, 
— О. Бебешко, Ж. Гольдштейн, 
О. Жникруп, П. Іванченко, Н. Ільїна, 
М. Криворукова, О. Сорокін, В. Щербина [5]).

Всі ці художники володіли як скульптурними, так і живописними техніка-
ми. О. Бебешко працював як скульптор недовго, на початку 1950-х років. Після 
розлучення з М. Бебешко, художницею так званої унікальної майстерні, що 
була еквівалентом художньої лабораторії, полишив виробництво. М. Бебешко-
Криворукова виконувала на вазах фотокерамічні портрети Б. Хмельницького, 
В. Леніна, Д. Неру тощо; творчі роботи в Кишинеу (Молдова). У фарфорових 

М. Жук. Портрет Л. Українки.

Ксилографія. 1920
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сервізах і керамічних вазах сповідувала принципи Ар Деко і неофункціоналіз-
му. Була майстром універсальних здібностей. Подружжя О. Жникруп 
і В. Щербина працювали тільки як скульптори. Творчий діапазон учасників цьо-
го творчого тандему складав за музичною термінологією кілька октав. Оксана 
Леонтіївна вміла передати жіночність, стриману експресію в лапідарній формі, 
її витвори межують з романтизованим реалізмом і неофункціоналізмом. Роботи 
художниці завжди пізнавані. Твори зберігаються у безлічі збірок України, май-
же всі в експозиціях, оскільки не мають недоліків, завжди виразні та досконалі. 
Владислав Іванович, найбільш талановитий пластик в українському фарфорі 
ХХ ст., створив напрямок нової еротизованої і манірної україніки, соковитої за 
формами і нетривіальної за змістом, донині не має собі рівних у фарфорі. 
О. Жникруп і В. Щербина, а також прозваний за витонченість і вишуканість 
форм «українським китайцем» О. Сорокін, пізніше перейшли до КЕКХЗ.

З відомих художників, випускників ОХУ та колишніх студентів М. Жука 
на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі (на зламі 
ХХ–ХХІ ст. — фірма ДЕФФА, м. Вишневе) працювали: Я. Козлова, В. Лапін 
(досить довго виконував обов’язки головного художника КЕКХЗ), О. Сорокін, 
О. Жникруп, В. Щербина.

Серед скульпторів Одеси відомі М. Зорін, М. Жабокрицький, Ф. Кіріазі, 
М. Нарузецький. В Одеському худфонді виконували роботи керамісти 
Є. Судіна-Павлюк, Л. Фурдигайло. Дипломні скульптурні роботи двох перших 
і двох останніх художників зберігаються в запасниках МУНДМ. Достеменно 
відомо, що під час святкування 100-річчя училища були присутні близько 
п’ятдесяти випускників, у тому числі з Москви, Ленінграда та Києва [6].

Оскільки праця художників-випускників керамічного відділення, яке очо-
лював М. Жук, пов’язана переважно з виробництвами, крім загальних рис 
стилістики творів, існують особливості, пов’язані з традиціями підприємств 
і модою. Споріднює школу М. Жука фахова високоякісна робота.

М. Жук намагався формувати неповерхових художників: творчість його 
послідовників, які працювали на підприємствах галузі фарфор-фаянсу, виріз-
нялася культурою виконання, розумінням народного мистецтва, відчуттям 
матеріалу та стилю. Крім видатних фарфористів, серед яких імена О. Яроша, 
С. Ложечнікової (Довбиш), П. Іванченка, М. Осипової (Полонне), Г. Малицького, 
С. Ткаченка (Коростень), Л. Фурдигайло, Н. Павлової (ЛФЗ), О. Сорокіна, 
В. Лапіна (КЕКХЗ), В. Горолюка (Кам’яний Брід, Тернопіль), В. Веретьохіна 
(Городниця, Суми), О. Крижанівського, В. Трофімова (Городниця), М. Савіна, 
Н. Морозової (Дружковка), І. Апостолова, Г. Кломбицької (Буди), 
В. Шинкаренко, І. Гончаренка (Конаково), Д. Клювгант, Г. Вострова 
(Первомайськ), він виховав художників скла С. Алфєєву, С. Голембовську, 
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Л. Вихарєву, мистецтвознавців і викладачів І. Сакович, С. Сарапову (Київ), 
В. Башло (Львів). Серед учнів професора М. Жука Заслужені художники 
України, Лауреати Ленінської премії, кандидати мистецтвознавства.

Забуття праці М. Жука на ниві тонкої кераміки відбулось в межах закри-
тості теми художнього фарфору взагалі. Навіть «соцреалістичний» фарфор 
ніколи не досліджувався. Праця Юхима Михайліва з вирваною сторінкою про 
автора, не позначена в каталозі жодної біблотеки Києва, несподіванно з’явилася 
в колишній біблотеці КПРС, нині Парламентській, 2001-го року. Очевидно, чу-
дом не зліквідована, знаходилась у спецхрані. На цей час були опрацьовані ма-
теріали про померлих членів Спілки художників, що зберігалися у запасниках 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, серед 
яких знаходилася особиста справа 
М. Жука (м. Київ). У вільний доступ 
надійшли ориґінали і фотокопії доку-
ментів державної ваги в Цент ральному 
державному архіві вищих органів вла-
ди України (Київ).

Постала можливість верифікації 
фактів життя і творчості М. Жука, об-
ґрунтування наукового дослідження. 
Довготривале замовчування спадщи-
ни художника, який не видавав ради-
кальних творчих ідей, що не вкладали-
ся в ідеологію країни тоталітарної 
доби, не впадав у формалізм та запе-
речення нав’язуваних мистецьких реа-
лій, вимагало вивчення і перегляду 
творчої біографії майстра, нової оцін-
ки та атрибуції.

Навіть сьогодні критики часто 
відсторонюються від не зовсім зрозу-
мілих і непростих мотивацій його тво-
рів. Михайло Жук був, фактично, першим у пореволюційній Україні виклада-
чем стилізації, надзвичайно добре знався на орнаменті й шрифтах, у перших 
рядах провідної інтеліґенції творив нове українське декоративно-прикладне 
мистецтво — насамперед художній фарфор — і виховав на цій ділянці першу 
пореволюційну вищу школу.

Стан підготовки в Україні художників-фарфористів після закриття 1932 р. 
Глинського, Миргородського (на деякий час) і Межигірського осередків був 

М. Жук. Портрет В. О. Федулова, майстра-

живописця Дмитровського фарфорового заводу. 

Олівець. 1937
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жалюгідний. Крім Одеського художнього училища, куди було передане устат-
кування Межигірського художньо-керамічного технікуму і переведено деяку 
кількість найталановитіших учнів, в короткі терміни, на початку 1930-х рр. ор-
ганізовано школи профмайстерності при Будянському й інших підприємствах 
галузі без відриву від виробництва. Документально не зафіксована належним 
чином інформація старожилів підтверджується учнівськими роботами посеред-
ньої якості з призаводських музейних колекцій 1927–1932 рр. Надалі, навіть при 
Миргородському художньо-керамічному технікумі ім. М. Гоголя, пристойні 
роботи студентів з’являються лише на початку 1950-х рр. З 1933 р. (час появи 
техніко-технологічної бази при Одеському художньому училищі), від перших 
відомих нам творів у півпорцеляні й фаянсі М. Жука, до початку 1950-х рр. про-
відна роль художника-педагога, видатного фарфориста підтверджується пра-
цями його учнів на виробництвах.

Програма поступового ускладнення завдань, розроблена М. Жуком, пе-
редбачала різнобічну загальну і художню освіту, вивчення стилів, орнаментів, 
шрифтів, історії мистецтва. Спецпредмети включали, крім керамічної компози-
ції, керамічний живопис, керамічну технологію, стилізацію, виробничу практи-
ку. Студенти опановували навичками технології в скульптурі та посуді, секре-
тами керамічних мас, полив, випалу, розпису. Надалі частина з них працювала 
цеховими художниками, скульпторами, модельмайстрами, технологами; живо-
писцями і ґраверами «унікальних майстерень» (те саме, що художні лаборато-
рії) із суто творчою спеціалізацією. Деякі займалась архітектурною і декора-
тивною керамікою (від мозаїк до панно і садово-паркової скульптури), окремі 
майстри стали художниками скла тощо.

Учні Михайла Жука очолили найбільші підприємства галузі в час, коли 
формувалося «обличчя» національного українського фарфору. Подальша спе-
ціалізація підприємств тонкої кераміки певною мірою пов’язана з художніми 
розробками послідовників майстра, його школою. Михайло Жук — професор 
з європейською освітою — був висококваліфікованим наставником вихованців 
Одеського пореволюційного училища-інституту-технікуму.

Саме з континґенту вихованих ним на базі власної піввікової різнобічної 
освіти і самоосвіти, досвіду і знань формувались перспективні, вдумливі і не-
поверхневі художники, фахівці своєї справи. Відділ кераміки, згодом реорга-
нізований в окремий факультет під керівництвом проректора і відомого май-
стра, вир творчого життя навколо нього стали відчутним фактором мис тецького 
розвою Одеси на довгі роки. Постать Михайла Жука на тлі одеської худож-
ньої школи 1930–1950-х рр. виділяється так само виразно, як у попередній 
період творчість академіка Киріака Костанді й Товариства півден норуських 
художників.
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М. Жука поважали, він був справжнім авторитетом для багатьох. 
Ситуативна проблема полягала в тому, що радикальні до офіційного соцреаліз-
му прояви мистецтва не можна було афішувати, але навчально-творчий процес 
відбувався. Цілі явища зазначеного періоду майже не відображені у бібліогра-
фічних джерелах, хоча є цікаві і вагомі. Навіть, коли все ж таки згадували про 
творчість художника і літератора Михайла Жука, створений ним фарфор оми-
нали. Майстер дуже голосно мовчав.

Здобутки М. Жука в мистецтві художньої кераміки становлять великий 
інтерес у контексті переосмислення надбання першої половини ХХ-го століт-
тя, особливо, зважаючи на необхідність написання нової історії українського 
мистецтва. Осмислення внеску Михайла Жука у скарбницю української куль-
тури незаперечно й беззастережно уможливить й усвідомлення його самобут-
ньої неповторності не лише на тлі мистецтва українського, а й загалом євро-
пейського.

1. Вцілілий після освітніх рокіровок межигірець Петро Іванченко закінчує художню 

освіту у Михайла Жука в Одесі. Його брат, кераміст з глинською освітою, експериментує 

у професійному гончарстві при київському музеї, не дуже вдало. Миргородська школа пе-

реживає час внутрішніх сварок між викладачами, тому відомі лише скромні роботи учня 

І. Українця М. Матвієва, які лишилися в музеї при ХПШ. Вірогідно, для виробництв він роз-

робляв декори поодиноких масових виробів. Серед визначних особистостей української 

професійної тонкої кераміки 1920-х — 1930-х рр. осібне місце займає творчість П. Мусієн-

ка, який творив після Межигір’я для фаянсового бувшого кузнецовського заводу в Будах 

у манері «Селянок» учня К. Малевича М. Суєтіна, на той час головного художника ЛФЗ. 

Упродовж нетривалого періоду для Буд і Баранівки творив Т. Подрябінніков, якого невдо-

взі забрали на Підмосковні підприємства головфарфору. Його малюнками користалися 

й для оздоблення тарілок «общепита» (рос.) коростенського фарфору 1930-х рр.

2. На жаль, обстеження фондів Кусково 2002 р. не дало позитивних результатів. За 

книгами вступу твори М. І. Жука не значаться. Можливо твори, відібрані для Кусково, 

стали набутком іншої збірки.

3. І. Апостолов пізніше стане провідним художником Будянського фаянсового за-

воду на Україні (під Харковом). — Там само.

4. Драган В. А., Ященко Е. Г., Юрченко А. А. Коростенский фарфоровый завод / 

краткий обзор деятельности в ХХ в.: 100 лет. — Житомир, 2004. — С. 107–123.

5. Архів Баранівського фарфорового заводу. Справи про прийняття на роботу: № 31, 

32, 33 за 1945–49, 1955–57–59, 1956–1962 рр. В «унікальній» майстерні працювали одесити 

М. Бебешко, 1919 р. н.; В. Покосовська, 1929 р. н.; Ж. Гольдштейн, 1934 р. н.; Є. Погорєло-

ва, 1937 р. н. Унікальний цех на Баранівському фарфоровому заводі був аналогом худож-

ньої лабораторії.
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6. Рукопис. Запис розмови О. Школьної з Д. Фруміною, 25.05.2001, м. Одеса (архів 

О. Школьної). Додамо, що художниця дуже жалкувала, що на організований нею 100-річ-

ний ювілей училища вона не змогла запросити Н. Альтмана, випускника ОХУ.
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В 1834 р. у відкри то му в Києві універ си теті Св. Во ло ди ми ра бу ло ство ре но 
ри су валь ний клас та кабінет жи во пи су, так са мо, як і в су час них йо му універ-
си те тах (Харківсько му, Ка зансь ко му, Пе тер бурзь ко му). Підго тов ка про-
фесійних ху дож ників про гра мою не пе ред ба ча ла ся. Ви нят ком був ли ше 
Віленсь кий (Вільнюсь кий) універ си тет, де це ста ло мож ли во з ря ду спе цифічних 
місце вих умов. У ми с тецтвоз навчій літе ра турі ми с тець ка освіта у Віленсь ко му 
універ си теті одер жа ла на зву Вільнюсь ка ху дож ня шко ла.

Дер жав на служ ба ху дож ни ка в то го часній Ук раїні існу ва ла ви нят ко во 
у ви гляді по сад ви кла дачів ри сун ка при на вчаль них за кла дах. Це бу ли універ-
си те ти (у Києві і Хар кові), ліцеї (у Кре менці, Одесі, Ніжині), ка детські кор пу си 
(у Пол таві), гімназії, інсти ту ти шля хет них па ня нок (у Києві, Пол таві), різно го 
ти пу «бла го род ные пан си о ны», Київська ду хов на академія й семінарії, повітові 
шко ли. Став лен ня до ви кла дан ня ри сун ка у цих за кла дах бу ло різне. Од нак, як 
пра ви ло, в умо вах ви хо ван ня шля хет но го юнацтва ви кла дан ня ри сун ка 
прирівню ва ли до за нять з му зи ки, танців, вер хо вої їзди, фех ту ван ня — так 
звані «изящ ные ис кус ст ва», які пе ред ба ча ла про гра ма цих уч бо вих за кладів. 
Ча с то ви кла да ча ми ри сун ка бу ли митці з бли с ку чою фа хо вою освітою і чи ма-
лою ху дож нь ою кваліфікацією.

Пер шим ху дож ни ком-пе да го гом у Київсько му універ си теті став Бо на-
вен ту ра Фран це вич Клем бовсь кий (1795–1888) — та ла но ви тий ри су валь ник 
і жи во пи сець, творчість яко го тісно пов’яза на з куль ту рою трьох на родів: ук-
раїнсько го, польсь ко го та ли товсь ко го. Ми с тецтвоз нав ча літе ра ту ра у своєму 
роз по ря д женні має не ба га то біог рафічних свідчень та досліджень про цьо го 
май ст ра. Йо го творчість та ви кла даць ку діяльність у Київсько му і Харківсько-
му універ си те тах вив ча ли В. Ру бан і Л. Со ко люк [1]. Ко роткі, але цінні 
свідчен ня про життєвий та твор чий шлях мит ця містять ся у довідковій літе ра-
турі [2].

Оксана СТОРЧАЙ

БОНАВЕНТУРА КЛЕМБОВСЬКИЙ,
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ

У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 30Dті рр. ХХ ст.
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Бо на вен ту ра Клем бовсь кий на ро див ся в око ли цях Кре мен ця в бідній ба га-
тодітній сім’ї. Фа хо ву освіту здо був у Кре ме нецькому ліцеї (Во линсь кий ліцей, 
1805–1831), де був уч нем відо мо го ху дож ни ка Й. Пічма на [3], і в Віленсь ко му 
універ си теті у Яна Ру с те ма. На нашу думку, варто ко рот ко сха рак те ри зувати ці 
уч бо ві за кла ди.

Кре ме нець кий ліцей був од ним із виз нач них тодішніх центрів ми с тець кої 
освіти в Ук раїні й Польщі й відіграв суттєву роль у фа ховій підго товці ху дож-
ників. Ри су нок і жи во пис у ліцеї ви кла дав та ла но ви тий польсь ко–ук раїнський 
ху дож ник-пе да гог Йо сиф Пічман (1758–1834) — відо мий пор т ре тист (бл. 500 
пор т ретів), май стер істо рич но го жа н ру, кар тин на міфо логічні та біблійні сю-
же ти. Досвідче ний жи во пи сець, Й. Пічман здо був ака демічний вишкіл 
у Віденській ака демії ми с тецтв. Був уч нем Т. Фю ге ра, Й. Бранд та, Д. Лампі. Він 
домігся то го, що ви кла дан ня жи во пи су й ри сун ка в Кре ме нець ко му ліцеї про-
ва ди ли на ви со ко му фа хо во му рівні. В своїх уч нях Й. Пічман ви хо ву вав не тіль-
ки міцні про фесійні на вич ки кла си ци с тич но го жи во пи су й ри сун ка, а й ре-
алістич не ба чен ня світу, що ви раз но про сту па ло в йо го твор чості. «Про 
не аби які ми с тецькі здібності Клем бовсь ко го на по чат ко вих ета пах, — пи ше Ва-
лен ти на Ру бан, — свідчить по хваль ний лист, ви да ний йо му Во линсь кою ди-
рекцією, де за зна чається швид ке зро с тан ня йо го май стер ності» [4]. Вся об ста-
но ва Кре ме нець ко го ліцею спри я ла ес те тич но му ви хо ван ню учнів, роз вит ку 
в них ху дожніх здібно с тей. Ста ран ня ми Т. Чаць ко го, Г. Кол лон тая, П. Яр-
ковсь ко го та інших бу ла зібра на на уко ва бібліоте ка, од на з най кра ще ор ганізо-
ва них і най су часніше об лад на них то го час них кни гозбірень [5], ство ре ний 
нумізма тич ний кабінет, де зберіга ла ся цінна ко лекція з 20 ти сяч ме да лей і мо-
нет (всьо го 17928 мо нет, з них 8652 ан тичні — грецькі і римські) [6], зібра на 
до сить ви со ко го рівня ко лекція кар тин, гра вюр, скульп ту ри (гіпсо вих зліпків 
з ан тиків), ар хе о логічна збірка. Се ред ви кла дачів ліцею бу ло чи ма ло ви дат них 
уче них, зо к ре ма, Фран циск Шайдт, ви кла дач хімії та при ро доз нав ст ва, який 
ви с ту пив ор ганіза то ром бо танічно го са ду, од но го з най кра щих в Європі; 
Віллібальд Бес сер, зна ний у Європі бо танік, член ба га ть ох на уко вих то ва риств, 
який знач но роз ши рив цей слав нозвісний бо танічний сад; Юзеф Чех, філо соф 
і ма те ма тик, Еу зебіуш Сло ваць кий, філо лог, бать ко зна ме ни то го польсь ко го 
по ета�ро ман ти ка Юліуша Сло ваць ко го. Курс ес те ти ки чи тав Ю. Ко же невсь-
кий; нумізма ти ки — І. Ле ле вель.

По закінчен ню Кре ме нець ко го ліцею, Б. Клем бовсь кий в 1816–1825 рр. був 
помічни ком Й. Пічма на, а зго дом і ви кла да чем ри сун ка. В цей період твор чості 
він ви ко нав па с тел лю пор т ре ти Алоізія Фелінсько го (по смерт ний), ди рек то ра 
Кре ме нець ко го ліцею, по чес но го чле на Віленсь ко го універ си те ту і Вар шавсь-
ко го то ва ри ст ва на ук та пан ни По ку тинсь кої. Та кож пор т рет кре ме нець ко го 
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ліка ря Ан тоніо Бо п ре, ви хо ван ця Кре ме нець ко го ліцею, вис ла но го у 1830 р. за 
зв’язок з С. Ко нарсь ким у То больськ, а потім на Нер чинські руд ни ки [7].

В 1826–1829 рр. Б. Клем бовсь кий на вчав ся у Віленсь ко му універ си теті [8] 
у Яна Ру с те ма [9], та ла но ви то го жи во пис ця й ри су валь ни ка, по пу ляр но го пор-
т ре ти с та, ро до на чаль ни ка ро ман тиз му в ли товсь ко му ми с тецтві. Фа хо ву осві-
ту Ян Ру с тем здо був у май стерні М. Бач ча реллі у Вар шаві, а та кож у Берліні 
(1788–1790). Ве ли чез ну роль у фор му ванні Я. Ру с те ма як ху дож ни ка відіграв 
фран цуз Ж-П. Норблeн (пра цю вав у бу дин ку Чар то рись ких) від якого ус пад-
ку вав при ст рас не за хоп лен ня ми с тецтвом Рем б ранд та, що впли ну ло на всю 
йо го твор чу діяльність і на пе да гогічну си с те му. Ян Ру с тем удо с ко на лив про-
гра му на вчан ня у Віленсь ко му універ си теті — за про ва див ри су нок ого ле ної 
на ту ри, впер ше по чав ор ганізо ву ва ти ви с тав ки учнівських робіт (з 1820 р.). Це 
був пер ший досвід про ве ден ня ху дожніх ви с та вок у Литві. Ва лен ти на Ру бан 
пи ше про Віленсь кий універ си тет: «Тут спра ва бу ла на ла го д же на та ким чи ном, 
що універ си тетсь ка про гра ма повністю за без пе чу ва ла підго тов ку ми с тець ких 
сил, які скла да ли ос нов не яд ро у роз вит ку ху дож ньої куль ту ри тодішньої 
Лит ви. От же, не див но, що Віленсь кий універ си тет, який відіграв знач ну роль 
у ми с тець ко му житті, був за без пе че ний ви кла да ча ми ви со ко го про фесійно го 
рівня і справ ляв до сить помітний вплив на ху дожній про цес. Зо к ре ма, тісні 
й інтен сивні зв’яз ки існу ва ли між Віленсь ким універ си те том і Во линсь ким лі-
цеєм» [10]. У Віленсь ко му універ си теті бу ли ство рені ка фе д ри архітек ту ри (з 
1773), жи во пи су й ри сун ка (з 1797/98), скульп ту ри (з 1803) і гра вю ри (з 1805). 
Три ос танні ка фе д ри на ле жа ли до гу манітар но го фа куль те ту літе ра ту ри, сло-
вес ності й крас них ми с тецтв, що доз во ля ло підня ти на ви со кий рівень на вчан-
ня ху дож ників за галь но освітнім дис циплінам (особ ли во з ес те ти ки й історії 
ми с тецтв, а та кож з історії літе ра ту ри, філо софії й іно зем них мов). Лекції 
з ес те ти ки чи та ли Е. Сло ваць кий і Л. Бо ровсь кий. Універ си тетські ми с тецькі 
ка фе д ри го ту ва ли вчи телів ри сун ка, а найбільш об да ро ва ним ви пу ск ни кам 
при су д жу ва ли зван ня ху дож ни ка. Ка фе д ру жи во пи су й ри сун ка спо чат ку 
очо лю вав П. Смуг ле вич (1745–1807, з 1797 ке ру вав ка фе д рою), зго дом Ян Ру с-
тем (1762–1835, з 1798 р. ви кла дав на ка федрі), а ка фе д ру скульп ту ри з 1803 р. 
А. Ле Брюн (1737–1811), з 1811–1832 рр. К. Ель скис (1782–1867), ка фе д ру гра-
вю ри очо лю ва ли з 1805 р. І. Вейс (?–1820), з 1810–1821 рр. — І. Са ун дерс 
(1773–1845, чи тав та кож курс історії ми с тецтв), з 1822 р. — Ф. Ле ман 
(1787–1834). Ми с тецькі ка фе д ри при пи ни ли своє існу ван ня 1832 р. у зв’яз ку 
із за крит тям універ си те ту.

Та ким чи ном, Б. Клем бовсь кий у Віленсь ко му універ си теті не тільки удо с-
ко на лю вав свою ху дож ню май стерність, а й одер жав ґрун товні знан ня із за-
галь но освітніх дис циплін, зо к ре ма ес те ти ки та історії ми с тецтв.
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У Вільно ху дож ник підтри му вав близькі сто сун ки з ро ди ною Са ло меї Сло-
ваць кої–Бек, матір’ю Юліуша. В цей період він ство рив ряд па с тель них пор т-
ретів: Са ло меї і Гер цилії Бек, її сербниці, проф. Ада мо ви ча (1829), проф. 
С. Гріневіча, проф. Ігнасіо Бо ровсь ко го. У віленсь кий період твор чості, на пев-
но, він на пи сав олійні пор т ре ти проф. Й. Вольффган га і Алоізи Ге ле ни 
Вольффганг [11], та кож пор т рет рек то ра Віленсь ко го універ си те ту Вац ла ва 
Пеліка на, з яко го Фрідріх Ле ман ви ко нав гра вю ру [12]. Відо мо, що ри сун ко вий 
пор т рет Яна Сня дець ко го, рек то ра Віленсь ко го універ си те ту, ху дож ник «ри со-
вал с на ту ры… за не сколь ко ме ся цев до смер ти» пе ред своїм відря д жен ням за 
кор дон у 1829 р. [13] в Яши нах [14].

10 січня 1829 р. Б. Клем бовсь кий був відря д же ний як дер жав ний сти-
пендіат за кор дон для удо с ко на лен ня ху дож ньої май стер ності. В травні то го ж 
ро ку ху дож ник відпра вив до універ си те ту звіт з Дрез де на. Відо мо, що він зро-
бив копію з Сікстинсь кої ма дон ни Ра фа е ля [15], яка вже на той час ек с по ну ва-
ла ся в Дрез денській кар тинній га ле реї. В липні ху дож ник надіслав до універ си-
те ту звіт з Па ри жа, де він на вчав ся у Ан ту а на Гро (1771–1835) — та ла но ви то го 
уч ня Ж. Л. Давіда. В. Ру бан у мо но графії «Ук раїнський пор т рет ний жи во пис 
пер шої по ло ви ни ХІХ ст.» ци тує спо га ди Б. Клем бовсь ко го: «Ко ли універ си тет 
ме не відпра вив за кор дон, я пи тав сам се бе, чо му ме не на вчать ці глупі фран цу-
зи… але як тільки я приїхав до Па ри жа, як тільки по ба чив май стер ню, ці ше де-
в ри ми с тецтва, ці чу де са пенз ля й олівця… я ви ки нув пи ху із сер ця і по ду мав: 
який же я осел! Я нічо го не вмію! А ко ли я по ка зав свої власні ри сун ки, які вва-
жав ше де в ра ми… ці глупі фран цу зи при му си ли ме не по чи на ти з ма лю ван ня 
очей». З цьо го спо га ду вид но, що пе ре бу ван ня за кор до ном чи ма ло да ло Клем-
бовсь ко му для про фесійно го вдо с ко на лен ня» [16].

В Па рижі ху дож ник по знай о мив ся з Ра фаїлем Гад зе ви чем, який та кож 
на вчав ся у А. Гро й на ма лю вав йо го пор т рет (підпи са ний і да то ва ний 1829 р., 
за раз зберігається в Національному му зеї Вар шави). 1830 р. в Па рижі Ан тоні 
Оле щинсь кий ви г равіру вав пор т ре ти Яна Сня дець ко го і Яна За мойсь ко го, 
ство рені Б. Клем бовсь ким до відря д жен ня. Оче вид но, ці пор т ре ти він узяв 
із со бою за кор дон. З 1831 р. ху дож ник пе ре бу вав у Римі. Там він ви ко нав порт-
 рет М. Скарб ка Бо ровсь ко го та кілька копій з кар тин Ра фа е ля і Тиціана.

У січні 1833 р., після чо ти рь охрічно го пе ре бу ван ня за кор до ном, Б. Клем-
бовсь кий по вер нув ся до Кре мен ця, де про дов жив ви кла даць ку діяльність у лі-
цеї. Копії, які він привіз із за кор дон но го відря д жен ня, при кра си ли йо го по-
меш кан ня і па рафіяль ний ко с ть ол в Кре менці. У ко с ть олі зна хо ди ла ся йо го 
копія з Сікстинсь кої ма дон ни Ра фа е ля, ком по зиція «Бог отець» та порт  рет 
Ю. Ко зе радсь ко го [17]. У ко с ть олі в Шумсь ку бу ли йо го релігійні ком по зиції 
«От кро веніє св. Пе т ра» та «Бо го ро ди ця» [18].
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Ху дож ник був виз на ний су час ни ка ми як ав тор до с ко на лих па с тель них 
пор т ретів. Після по вер нен ня з–за кор до ну він пра цю вав у техніці олійно го жи-
во пи су і більше не по вер тав ся до ро бо ти па с тел лю [19]. Йо го жи во писні пор т-
ре ти вирізня ють ся ве ли кою май стерністю.

1833 р., Бо на вен ту ру Клем бовсь кого запросили до Києва на по са ду ви кла-
да ча ри сун ка в но во с тво ре но му універ си теті Св. Во ло ди ми ра.

Про ви кла даць кий склад тодішньо го універ си те ту Св. Во ло ди ми ра 
В. Іконніков пи сав: «Ки ев ский уни вер си тет в свое пер вое пя ти ле тие был осо бен-
но сча ст лив са мым удач ным под бо ром лиц, имев ших на и боль шее вли я ние на его 
ус т рой ст во. Та кой ми нистр на род но го про све ще ния, как Ува ров, та кой по пе чи-
тель учеб но го ок ру га, как фон�Брад ке, та кой рек тор уни вер си те та, как Не во лин, 
не схо ди лись уже бо лее для сов ме ст ной де я тель но с ти в здеш нем крае. Да и в Ки-
ев ской ду хов ной ака де мии не по вто ря лись уже сов ме ст но та кой пре по да ва тель, 
как Ин но кен тий, и та кой глав ный на чаль ник ду хов но го об ра зо ва ния, как ми т ро-
по лит Ев ге ний (Бол хо ви ти нов. — О. С.). Мож но ска зать, что это бы ло са мое 
свет лое со звез дие, оза ряв шее го ри зонт и свет ско го и ду хов но го об ра зо ва ния 
в Ки е ве. Но это со звез дие ма ло по ма лу рас се я лось: в 1837 г. умер ми т ро по лит 
Ев ге ний, в 1839 г. вы был фон�Брад ке, в 1841 г. Ин но кен тий пе ре ве ден епи с ко пом 
в Во лог ду, в 1843 г. Не во лин пе ре шел в С.–Пе тер бург ский уни вер си тет, а че рез 
не сколь ко лет, по сте че нию об сто я тельств, при шлось и гр. Ува ро ву сой ти с сво е-
го ме с та» [20]. Слід на га да ти, що в цей період в Київсько му універ си теті ви кла-
да ли такі ви датні по статі, як М. Мак си мо вич (1804–1873), пер ший рек тор універ-
си те ту Св. Во ло ди ми ра (з 1834–1835.), виз нач ний вче ний–при ро доз на вець, 
істо рик, фоль к ло рист, пись мен ник, В. Бес сер (1784–1842), О. Міцке вич 
(1801–1871), фахівець у га лузі римсь ко го і цивільно го пра ва, пер ший де кан юри-
дич но го фа куль те ту, брат ви дат но го польсь ко го по ета Ада ма Міцке ви ча, О. Но-
виць кий (1806–1884), філо соф, пред став ник «філо софії не ор то док саль но го пра-
во слав’я», В. Цих (1805–1837), відо мий істо рик, про фе сор ка фе д ри всесвітньої 
історії, Ф. Мєхо вич (1786–1852), архітек тор, В. Кра сов (1810–1854), по ет, та ба га-
то інших. До речі, з Кре ме нець ко го ліцею до Київсько го універ си те ту був пе ре ве-
де ний Ан тон Ан д жей овсь кий (1785–1868), один із та ла но ви тих учнів Й. Пічма на, 
який у 1809–1815рр. був йо го аси с тен том. Са ме після А. Ан д жей овсь ко го 
помічни ком про фе со ра ри сун ка Й. Пічма на став Б. Клем бовсь кий. А. Ан д жей-
овсь кий змінив свій фах і в Київсько му універ си теті ви кла дав зо о логію. Зго дом 
він став бо таніком, вив чав фло ру і фа у ну півден но�західної Ук раїни.

У Київсько му універ си теті Б. Клем бовсь кий ви кла дав ри су нок і жи во пис 
п’ять років — з 31 січня 1834 р. по сер пень 1839 р. [21]. Од но час но він був 
завіду ва чем універ си тетсь ких кабінетів ри сун ка й жи во пи су. До йо го обов’язків 
вхо див на гляд за ви кла дан ням ри сун ка в київських гімназіях [22]. Ху дож ник 
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ви ко ну вав і ек с перт ну ро бо ту. Так, у травні 1834 р. його відря д или від універ-
си те ту до Кре мен ця на роз про даж маєтку і май на місце во го кни го про дав ця 
Гліксбер га, який по ви нен був спла ти ти борг універ си те ту [23].

На жаль, архівних чи дру ко ва них ма теріалів про ме то ди ку ви кла дан ня ми-
с тець ких дис циплін Б. Клем бовсь ким досі не знай де но. Се ред щорічних звітів 
[24] універ си тетсь ких ви кла дачів про зміст своїх курсів, звітів Б. Клем бовсь ко-
го немає. Але є йо го звіти про ро бо ту (ми с тецтвоз нав чу й му зеєзнав чу) 
в кабіне тах жи во пи су й ри сун ка. Без сумнівно, ху дож ник на своїх за нят тях ши-
ро ко за сто со ву вав най кращі тра диції ака демічно го на вчан ня і свій влас ний пе-
да гогічний досвід. Він, вочевидь, до три му вав ся ме то дик ви кла дан ня ри сун ка 
й жи во пи су, за про ва д жених в Кре ме нець ко му ліцеї, але з ура ху ван ням то го, 
що про гра мою Київсько го універ си те ту підго тов ка про фесійних ху дож ників 
не пе ред ба ча ла ся. Ма буть, про гра ма скла да ла ся з тра диційних етапів на вчан ня 
ри сун ку: спер шу сту ден ти ри су ва ли най простіші ге о ме т ричні фігу ри і тіла, по-
тім пе ре хо ди ли до копіюван ня оригіналів, тоб то ри сунків і гра вюр, далі ма лю-
ва ли зраз ки ан тич ної скульп ту ри в гіпсо вих зліпках. В. Шульгін зга ду вав 
в «Ис то рии уни вер си те та Св. Вла ди ми ра» про ви кла дан ня: «a) Ри со ва нье учи-
те лем Бо на вен ту рою Клем бов ским, ко то рый из кре ме нец ко го ли цея был по сы-
ла ем на че ты ре го да за гра ни цу для усо вер шен ст во ва ния в жи во пи си. Сред нее 
чис ло еже год но обу чав ших ся у не го сту ден тов с 1834 по 1840 г. про сти ра лось 
до де вя ти че ло век» [25]. Слід вра хо ву ва ти, що кількість сту дентів у перші ро ки 
існу ван ня універ си те ту бу ла не значною. Так, у пер ший рік на вча ло ся тільки 60 
сту дентів [26]. Ри су валь ний кабінет на той час зна хо див ся у дво по вер хо во му 
бу дин ку на щадків надвірно го рад ни ка Гу ди ми Лев ко ви ча [27].

Київський універ си тет в особі Б. Клем бовсь ко го мав не тільки досвідче но-
го ви кла да ча, а й та ла но ви то го ху дож ни ка-пор т ре ти с та. Про йо го ми с тець ку 
діяльність у цей період збе рег ло ся ма ло свідчень. Так, в од но му з листів близь-
ких Ю. Сло ваць ко го є зга ду ван ня про пор т рет Олек сан д ри Мя новсь кої, за мов-
ле ний ху дож ни ку пе ред йо го від’їздом із Кре мен ця, де він обіцяв, що «у Києві 
це бу де йо го пер шою ро бо тою» [28]. Без сумніву, са ме в Києві ху дож ник на пи-
сав пор т рет Є. Ф. фон Брад ке, по пе чи те ля Київсько го на вчаль но го ок ру гу. В 
1837 р. з цьо го пор т ре та Карл Бег гров ви ко нав літо графію [29]. На пев но, 
у Києві був на пи са ний пор т рет В. Бес се ра, ко ле ги Б. Клем бовсь ко го по Кре ме-
нець ко му ліцею й Київсько му універ си те ту. В реєстрі ко лекції Кре ме нець ко го 
ліцею, яка по сту пи ла до Київсько го універ си те ту, був за зна че ний пор т рет 
В. Бес те ра, на пи са ний Й. Мічма ном [30]. Ва лен ти на Ру бан пи ше: «Для твор-
чості Клем бовсь ко го по ка зо вий «Пор т рет В. Г. Бес се ра» (30�ті рр., ДМУ ОМ). 
Він ціка вий не ли ше своїми ху дожніми яко с тя ми, а й тим, що є при кла дом по-
глиб ле но го розв’язан ня об ра зу вче но го… Цей твір ви ка зує в Клем бовсь ко му 
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жи во пис ця, здат но го до склад них пла с тич них за вдань пор т рет ної ком по зиції, 
вправ но го ри су валь ни ка й не аби я ко го ко ло ри с та» [31]. У твор чо му до роб ку 
мит ця — пор т ре ти йо го су час ників, інтелігенції, лю дей на уки й ми с тецтва, ви-
кла дачів, з яки ми йо го пов’язу ва ли друж ба і спільна пра ця.

Як на го ло шу ва ло ся ви ще, про п’ятирічну діяльність Б. Клем бовсь ко го 
в Київсько му універ си теті збе рег ли ся архівні ма теріали, при свя чені йо го ми с-
тецтвоз навчій і му зеєзнавчій ро боті в кабіне тах жи во пи су й ри сун ка. Це за ко-
номірно, адже йо го діяльність співпа ла з пер ши ми ро ка ми існу ван ня універ си-
те ту. Він прий мав ху дожні ко лекції з Вільно, Кре мен ця й Умані, об ла ш то ву вав 
кабіне ти жи во пи су і ри сун ка, скла дав ка та ло ги, інструкцію для хра ни те ля. На 
ос нові оп раць о ва но го й си с те ма ти зо ва но го архівно го ма теріалу маємо мож-
ливість скла с ти уя ву про ми с тецтвоз нав чу діяльність Б. Клем бовсь ко го, що 
бу ла невід’ємна від універ си тетсь кої ху дож ньої ко лекції. Ос тан ня, в ос нов но-
му, бу ла сфор мо ва на в перші ро ки існу ван ня універ си те ту і на ра хо ву ва ла 
на 1838 р. 3099 пред метів [32]. Її ос но ву скла ли збірки Кре ме нець ко го ліцею, 
Віленсь ко го універ си те ту та Умансь ко го ба зиліансь ко го мо на с ти ря з повіто-
вим учи ли щем при ньо му. Універ си тетсь ка ху дож ня ко лекція ста ла ба зо вим 
на вчаль ним посібни ком при ви кла данні ри сун ка й жи во пи су. Слід підкрес ли ти, 
що зібрані у Київсько му універ си теті кар ти ни, ри сун ки, ес там пи та скульп ту ри 
слу гу ва ли не тільки зраз ка ми для на вчаль них за вдань, а й ство рю ва ли умо ви 
для ви хо ван ня у сту дентів по чут тя про фесіоналізму й ро зуміння ми с тецтва. 
По ка зо во, що з 1836 р. всі універ си тетські ко лекції бу ли відкриті в за зна чені дні 
для публіки: «Да бы до ста вить воз мож ность по сто рон ним по се щать уни вер си-
тет ские кол лек ции и ка би не ты, без отя го ще ния пре по да ва те лей в ве де нии ко-
то рых они на хо дят ся, сде ла но рас по ря же ние об от кры тии их в оп ре де лен ные 
ча сы каж дой не де ли для по се ти те лей» [33]. Універ си тетсь ка ху дож ня ко лекція 
зберіга ла ся в кабіне тах ри сун ка й жи во пи су. Че рез відсутність дру ко ва но го 
ка та ло гу склад її до во дить ся віднов лю ва ти за архівни ми ма теріала ми. На жаль, 
ху дожні ко лекції Київсько го універ си те ту не бу ли на уко во об роб лені як, на-
при клад, Харківсько го універ си те ту, з дру ко ва ни ми ка та ло га ми [34]. За вдя ки 
віднай де ним ру ко пи сним ма теріалам: ка та ло гу Віленсь ко го універ си те ту (ро-
сійською мо вою), реєстрам творів об ра зо твор чо го ми с тецтва Во линсь ко го 
(Кре ме нець ко го) ліцею й Умансь ко го ба зиліансь ко го мо на с ти ря (обид ва 
польсь кою мо вою), мож на скла с ти уяв лен ня про склад, цінність і якість цих 
ко лекцій. Та кож ко рот ка інфор мація містить ся в «Ис то рии уни вер си те та св. 
Вла ди ми ра» В. Шульгіна [35].

Ко рот ко оха рак те ри зуємо ху дож ню ко лекцію Віленсь ко го універ си те ту, 
як са му чи сель ну. Ви ще за зна ча ло ся, що до на шо го ча су зберігся ру ко пис ний 
«Ка та лог пред метів кабінетів: жи во пи су, скульп ту ри та гравіру валь но го ми с-
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тецтва, які на ле жа ли ко лиш нь о му Імпе ра торсь ко му Віленсь ко му універ си те ту, 
що надійшли в Імпе ра торсь кий універ си тет Св. Во ло ди ми ра 1 бе рез ня 1835 р.» 
[36]. Цей ка та лог відо б ра жає то го час ну по бу до ву ко лекції, яка скла да ла ся 
з трьох відділів: скульп ту ри, жи во пи су і гра вю ри. Текст ка та ло гу не до ско на лий 
як за фор мою ви кла ду, так і за змістом, що свідчить про не закінче ну ро бо ту 
над ним. Ос новні йо го не доліки такі: не вка за но, як пра ви ло, по вних імен ху-
дож ників, гра верів (зустріча ють ся по мил ки в на пи санні імен), рідко виз на-
чається шко ла, не да но точ них назв творів, а за зна чається тільки жанр або 
сю жет, не має дат і місця ство рен ня тво ру, не вка зується ма теріал, техніка, стан 
збе ре жен ня. В кра що му ви пад ку вка зується (на при кладі розділу: «гравіру-
валь не ми с тецтво») та ке: «Ком по зи ция Г. Се герс гра ви ро ван ная Вор стер ма ном 
— 1» (Се герс, Гер ку лес [Seghers, Hercules] 1589/90–до 1639, Вор стер ман, Лу ка 
[Vorsterman, Lucas] 1595–1676/77. — О. С.); «Ком по зи ция Гви до Ре ни гра ви ро-
ван ная Р. Мор ге ном — 1» (Рені, Гвідо [Reni, Guido] 1575–1642, Мор ген, Раф фа-
ел ло. — O. C.); «Лу к ре ция гра ви ро ван ная В. Шар пом — 1» (Шарп, Вільям. — 
O. C.); «Сю же ты из лож Ра фа е ля из ко то рых 13 гра ви ро ван ныe От тавіяним, 
Ку не гом, про чие же не из ве ст ным — все го 17» (От тавіані, Джо ванні; Ку не го, 
До меніко. — O. C.); «Пей за жей гра ви ро ван ных В. Вул ле том — 6» (Вул лет, 
Вільям — O. C.); «Ком по зи ция Саль ва тор Розa им же гра ви ро ван ных — 35» 
(Ро за, Саль ва тор. — O. C.). Най частіше в ка та лозі за зна че но та ке: «Гра вю ры 
Мон те ня — 4»; «Ри сун ки из ан ти ков, а имен но: Ла о ко он, Ан ти ной и проч. — 
22»; «Пор т ре ты гра ви ро ван ные Кла у бе ром — 4» (Кла у бер, Ігнатій Се ба с ть ян 
1753–1817. — О. С.); «Пор т ре ты гра ви ро ван ные Нан тейль — 4» (Нан тейль, Ро-
бер 1623–1678, Nanteuil, Robert — О. В.); «Ком по зи ции Ра фа е ля гра ви ро ван-
ных Мор ге ном за стек лом — 8» (Мор ген, Раф фа ел ло. — О. С.); «Те т радь за-
клю ча ю щая кон ту ров эт рус ских ваз — 13»; «Ви ды раз ных го ро дов — 58»; 
«Пей за жи гра ви ро ван ные Са де ле ром и проч. — 3» (не відомо, який мається 
на увазі: Са де лер, Йо ган; Са де лер, Ра фа ель, мо лод ший; Са де лер, Ра фа ель, 
стар ший. — О. С.); «Пей заж ком по зи ции Тиціана — 1» і т. і.

В 1836 р. Бо на вен ту ра Клем бовсь кий пи сав до універ си тетсь ко го керівни-
цтва, що у ка та лозі «на хо дят ся мно гие ошиб ки и упу ще ния, а имен но: в кол лек-
ции Жи во пис но го ка би не та не име ет ся на кар ти нах под пи си ху дож ни ков, ве-
ли чи ны не со от вет ст ву ют ве ли чи не в Спи с ке и о пор че не ска за но; в кол лек ции 
Скульп тур но го ка би не та не ко то рые ве щи ис пор че ны, в кол лек ции Гра ви ро-
валь но го ка би не та все гра вю ры от упо треб ле ния ис пор че ны, не ко то рые по рва-
ны по по лам, не ко то рые не име ют ка зен ной пе ча ти, и не ко то рые вме с то име ни 
од но го ка ко го�ли бо ху дож ни ка на хо дит ся имя дру го го или во все не име ет ся 
ни ху дож ни ка ни гра ви ров щи ка, не сход ст во в ко ли че ст ве, в од них №�х дву мя 
шту ка ми мень ше, а в дру гих 12�ти боль ше…» [37].
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Ка та лог роз по чи нається з розділу скульп ту ри. Ця збірка бу ла не ве ли кою, 
всьо го 40 ек с по натів і скла ли її пе ре важ но гіпсові зліпки з творів ан тич ної пла с-
ти ки. За ка та ло гом во на поділе на на такі підрозділи: 1. Гіпсові фігу ри: Ве не ра 
Медіцейсь ка, Апол лон («мо ло дий»), Мер курій, Купідон, Ла о ко он (торс); 2. Го-
ло ви: Ла о ко она, Го ме ра, Ахілла, Ніоби, Епіку ра, Не ро на, Фло ри, Апол ло на, Се-
не ки, Ци це ро на, Уілісса, Юпіте ра, Со кра та (2 ек с по на та), Бру та, вми ра ю чо го 
Олек сан д ра Ма ке донсь ко го (зліпок з мар му ро во го бю с ту з ко лекції ге не ра ла 
Ко са ковсь ко го), Ісу са Хри с та; 3. Гіпсові бю с ти: Пе т ра Ве ли ко го, ге ть ма на Іоан на 
Кар ла Ход ке ви ча, канц ле ра Пля те ра, Яро сла ва По тоць ко го, кня зя Ада ма Чар то-
рийсь ко го, Огінсько го та йо го жінки (мож ли во, пор т ре ти А. Чар то рийсь ко го 
і Огінсько го бу ли копіями з робіт Ан д ре Ле Брю на. — О. С.) [38], Ла винсь ко го, 
ко лиш нь о го Віленсь ко го гу бер на то ра, мо ло до го Кор са ко ва, си на ге не рал�гу бер-
на то ра, про фе со ра жи во пи су Шмуг ле ви ча (Смуг ле ви ча. — О. С.); 4. Ма с ки: Імпе-
ра то ра Олек сан д ра І, Імпе ра т риць Єли за ве ти і Ка те ри ни, Пе т ра Ве ли ко го, 
польсь ко го ко ро ля Станісла ва Ав гу с та та ме дальй он з йо го профілем. До речі, 
три гіпсо вих бю с ти: Ге ть ма на Іоан на Кар ла Ходь ке ви ча, канц ле ра Пла те ра 
й Віленсь ко го гу бер на то ра Ла винсь ко го (Інв. №№ 2, 3 і 8 у книзі «на лич но с тей» 
Жи во пис но го кабіне ту), — бу ли в 1854 р. про дані чи нов ни ку Ко зе радсь ко му за 
п’ят над цять кар бо ванців сріблом [39]. До підрозділу «скульп турні інстру мен ти» 
бу ло відне се но: «слеп ки на але ба с т ре с раз ных ба ре ль е фов и ан ти ков — 339 шт.» 
[40], до підрозділу: «фігу ри і мо делі для шко ли» — фігу ра ана томічна у по вний 
зріст ви со тою 5 футів 2 вер ш ки, Ве не ра Медіцейсь ка, скульп турні інстру мен ти 
і сна ря ди, а са ме, скульп тур ний стіл, який має верх ню до шку на гвин тах, де-
рев’яні та кістяні шпах телі (шпа телі — О. С.), «мо ш лер» для гіпсу [41].

Збірка жи во пи су та кож бу ла не ве ли кою і скла да ла ся за ка та ло гом з 29 
ек с по натів, се ред яких дві кар ти ни відо мо го польсь ко го ху дож ни ка ХVIII ст. 
Ши мо на Че хо ви ча (1689–1775) «Чу до тво рен ня Іоан на» та «Св. Матвій», оригі-
нал Ван�дер�Вей на «Ланд шафт», Лан ф ран ко «Смерть Аве ля» дві кар ти ни 
італійсько го май ст ра Фіоренттімо (назв в ка та лозі не має) та ін. Всі ви щев ка зані 
кар ти ни бу ли у «зо ло тих ра мах». Де сять кар тин — невідо мих ху дож ників: 
«Пор т рет гол ланд ця», «Вид мо ря з ко раб ля ми», «Ди чи на», ескізи «Св. Ла в-
рентій» та «Різдво Хри с то ве», «Ца ри ця Савсь ка у Со ло мо на», «Але горія До б-
ро чин ст ва», «VIE. Скар ги» («Пор т рет ксьонд за Скар ги» на пи са ний на по-
лотні), « Феб з му за ми», «Ма дон на», «вісім фігур пи са них з на ту ри», 
«пла фон ний ескіз».

З Віленсь ко го універ си те ту по сту пи ла цінна ко лекція західноєвро пейсь-
кої гра вю ри XV–ХVIII ст., пе ре важ но ре про дукційної, у кількості 1777 ар-
кушів (за пе ре ра хун ком Б. Клем бовсь ко го) [42]. Ця ко лекція, во че видь, зби ра-
ла ся за наміче ним пла ном і да ва ла ба га тий ма теріал для знай ом ст ва з історією 
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гравіру валь но го ми с тецтва різних епох і на родів: зраз ки гра вюр німець кої 
XV–ХVIII ст., нідер ландсь кої XV–XVI ст., фла мандсь кої XVII ст., італійської 
XV–ХVIII ст., фран цузь кої XVII–XVIII ст., англійської XVIII ст., та 17 ар-
кушів російських гра верів XVIII–XIX ст. Ко лекція ре про дукційної гра вю ри 
на да ва ла мож ливість оз най о ми ти ся з історією західноєвро пейсь ко го жи во пи-
су, зо к ре ма, з творчістю та ких ви дат них жи во писців, як Ра фа е ля, Міке лан д же-
ло, Тиціана, Тінто рет то, Ру бен са, Тенірса, Ос та де, Во увер ма на, А. Кар раччі, 
Саль ва то ра Ро зи, Пус се на, Гверчіно, Гвідо Рені та ба га ть ох інших.

Збірка німець кої гра вю ри, згідно ка та ло гу, бу ла пред став ле на тво ра ми 
виз нач них гра верів XV–XVI ст., се ред яких 23 ар куші ве ли ко го А. Дю ре ра 
(1471–1528) «Те т радь за клю ча ю щая гра вю ры на де ре ве гра ви ро ван ные Аль бер-
том Дю ре ром — 16», «Ком по зи ции Дю ре ра им же гра ви ро ван ные — 6», «От пе-
ча ток на де ре ве Дю ре ром — 1»; один ар куш Лу ка са Кра на ха («Ком по зи ция Л. 
Кра нах — 1» — не вка зується Кра нах Лу кас Стар ший чи Мо лод ший. — О. С.), 
май ст ра A. G. (кін. XV — поч. XVI ст.), Лу ки Кіліана (1579–1637) з ком по зиції 
Тінто рет то, сім пей зажів Ге ор га Бра у на. Гравіру валь не ми с тецтво Німеч чи ни 
XVII–XVIII ст. бу ло ре пре зен то ва но та кож відо ми ми ху дож ни ка ми, зо к ре ма, 
творчістю сла вет них німець ких ди настій гра верів сім’ї Са де ле ров (три пей зажі) 
та Вольф гангів із Ауг сбур га (пор т рет) (імен не вка за но — О. С.), гра верів Ге ор-
га Зігмун да та Йо ган на Готліба Фаціуса ма з Ре ген сбур га (пор т ре ти), Йо ган на 
Те офіля Пре сте ля (1739–1808, пей заж, ак ва тин та), май ст ра ре про дукційної 
гра вю ри та ін.

Нідер ландсь ка гра вю ра XVI ст. бу ла пред став ле на ви дат ни ми іме на ми, на-
при клад, Лу ки Лей денсь ко го (Лей ден Лу кас ван 1489/94–1533, 3 ар куші), виз-
нач ни ми май ст ра ми кла сич но го ме дь о ри ту Кор том Кор нелісом (1530/33–1578) 
та Генріхом Гольціусом (1558–1617, «Апол лон», «Гер ку лес» та ін.). Відо ми ми 
гра ве ра ми бу ла ре пре зен то ва на гра вю ра Фландрії XVII ст., зо к ре ма, гра ве ра ми 
шко ли Ру бен са Вор стер ма ном (1595–1667) і Па у лем Понціусом (1603–1658). 
Во ни пра цю ва ли в май стерні ху дож ни ка й ре про ду ку ва ли йо го тво ри. До ко-
лекції вхо ди ло 18 гра вюр з ком по зицій Ру бен са цих гра верів.

Збірку італійської гра вю ри XV–XVI ст. скла ли тво ри бли с ку чо го май ст ра 
Ви со ко го Відро д жен ня Мар кан тоніо Рай монді (1470/80–1527/34), се ред них 
чо ти ри гра вю ри за ком по зиціями Дю ре ра; фло рентійсько го гра ве ра Крісто фа-
но Ро бет та (1462–1522); ви дат но го май ст ра ме дь о ри ту Фе деріка Ба роччі 
(1526/35–1612) з відо мою йо го гра вю рою «Св. Фран циск», пер шо клас но го гра-
ве ра де ре во ри ту Ан тоніо Фан туцці з Трен то і йо го гра вю рою з ком по зиції 
Дж. Ро ма но та інші. Та кож тво ра ми сла вет них майстрів був пред став ле ний 
італійський ес тамп XVII ст. Се ред них: Сте фа но дел ла Бел ла (1610–1664), Джо-
ванні Фран че с ко Грімальді (1606–1680?), Фран че с ко Бар то лоцці (1727–1815) 
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— близь ко 20 ар кушів, се ред яких ре про дукційна гра вю ра з творів Кар раччі 
та Гверчіно, Саль ва тор Ро за (1615–1673) — 35 ав торсь ких офортів, Ан тоніо Ка-
на ле, на зва но го Ка на лет то (1697–1768) — 9 пей зажів та інші. В збірку італій-
ської гра вю ри XVIII ст. вхо ди ли ар куші з творів Ра фа е ля гра верів Джо ванні 
Воль па то (1738–1803) та йо го учнів Раф фа ел ло Мор ге на (8 ар кушів), До меніко 
Ку не го, Джо ванні От тавіані (13 ар кушів з ком по зицій лож Ра фа е ля). Та кож 
в ко лекції бу ли й цінні перші відбит ки («про бы не о кон чен ных гра вюр») Р. Мор-
ге на, Д. Ку не го, Дж. Воль па то, П’єтро Фон та но. Крім то го, бу ла та кож од на 
гра вю ра Дж. Воль па то з ком по зиції Гвідо Рені.

Фран цузь кий ес тамп XVII ст. був найбільш по вно пред став ле ний тво ра ми 
ви дат них майстрів гравіро ва но го пор т ре та, а са ме Ро бе ра Нан тей ля 
(1618/23–1678, 5 пор т ретів), Жа на Жо зе фа Ба ле шу (1719–1764, 2 пор т ре та), 
Ан ту а на Мас со на (1636–1700, 2 пор т ре та), Же ра ра Еделінка (1640–1707, 3 пор-
т ре та, се ред яких за галь новідо мий пор т рет Лю до ви ка ХІV), П’єра Сімо на (пра-
цю вав у Ро бе ра Нан тей ля, 2 пор т ре та), а та кож творчістю відо мих гра верів 
Кло да Лор ре на (1600–1682, один пей заж) і Ізраєля Сільве с т ра (1621–1691, три 
пей зажі), ав торсь ким офор том Жа ка Кал ло (1592–1635), Шар ля Ле Бре на 
(1619–1690, «Го ло ви для ри су ван ня», 6 ар кушів), гра ве ра ми ди настій сімей 
(імен не вка за но) Дре ве і Од ран (з ком по зицій Пус се на) та інші. Фран цузь кий 
ес тамп XVIII ст. в збірці ре пре зен ту ва ли гра ве ри Ге орг Вілле (3 пор т ре та), Жак 
Філіпп Ле ба (1707–1783, пей зажі, «До машнє гос по дар ст во»), Джіль Де мар то 
(1722–1776, «Фігу ри для ри су ван ня» — 3 ар куші) та інші.

Гравіру валь не ми с тецтво Англії XVIII ст. бу ло пред став ле но в ко лекції 
тво ра ми зна ме ни тих англійських майстрів: Вілья ма Вул ле та (1735–1785, 6 пей-
зажів), Річар да Ірло ма (1743–1822, 2 ар куші, техніка мец цотінто), Джо на Бой-
де ля (1719–1804, 1ар куш, техніка мец цотінто), Вілья ма Шар па (1746–1824, 3 
гра вю ри), Джо на Кей за Шервіна (1746–1792, 2 пор т ре та), Ро бер та Стрен д жа 
(1721–1792) та інші.

Тільки 17 ар ку ша ми відо мих гра верів бу ла пред став ле на російська шко ла, 
а са ме: 2 гра вю ра ми, од на на «істо рич ний сю жет» Ми ко ли Іва но ви ча Уткіна 
(1780–1863), 4 пор т ре та ми — Ігнатія Се ба с ть я на Кла у бе ра (1753–1817), 11 
«архітек тонічни ми пла на ми» Ми ко ли Яков ле ви ча Кол па ко ва (1740–1771) [43].

У 1837 р. Б. Клем бовсь кий пи сав у ра порті до Ра ди універ си те ту, що 
з Віленсь ко го універ си те ту до «ма теріаль ної» кни ги за пи сані пред мети жи во-
пис но го кабіне ту — 50, скульп тур но го — 40, гравіру валь но го — 1777, всьо го 
пред метів з трьох кабінетів 1867 [44].

Слід на го ло си ти, що з Віленсь ко го універ си те ту ра зом із ху дожніми тво-
ра ми до Київсько го універ си те ту надійшли не обхідні інстру мен ти, при лад и, 
зраз ки для ви кла дан ня ми с тець ких дис циплін. Цінним над хо д жен ням бу ло об-
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лад нан ня гра вер ної май стерні: гравіру валь ний при лад, «ма ши ни» для на не сен-
ня ґрунтів та гравіру ван ня штрихів; два пульпіти для гравіру ван ня; прес для 
дру ку; прес для «мо че ния бу ма ги»; мідні до шки; 55 до щок з ро бо та ми учнів; 16 
до шок з оло ва для нот; скринька з 156 літе ра ми для дру ку, 16 дю жин граб шти-
хелів, ша бе ри, 4 дю жи ни свин це вих олівців, ста леві ти с ки, ста леві са ун ти, на-
пил ки, ко вад ло з мо лот ком, мідний Вінкель, штан ген цир куль, сталь ний цир-
куль, ка мені для шліфу ван ня до шок та за го ст рен ня інстру ментів, збільшу вальні 
скель ця, лінійки, камінь для роз ти ран ня фарб, скля на та ф ля для фарб, заліз-
ний по суд для «ог ре ва ния» мідних до щок, біло го ка зи ми ру для пре су та ін. [45]. 
Всьо го інстру ментів з Віленсь ко го універ си те ту надійшло 350 од.

Розділ ко лекції, до якої вхо ди ли інстру мен ти гра вер ної май стерні, скульп-
турні та інші при лад дя, да вав мож ливість Б. Клем бовсь ко му оз най о ми ти сту-
дентів зі спе цифікою ро бо ти гра ве ра, скульп то ра, жи во пис ця, по яс ни ти особ-
ли вості тієї чи іншої техніки, ма теріалів то що.

Ко лекції Київсько го універ си те ту знач ною мірою зба га ти ли збірки Во-
линсь ко го (Кре ме нець кий) ліцею, твор цем яких був Т. Чаць кий. В їх ос но ву він 
по клав ко лекції книг, ме да лей, мо нет, ста ро жит но с тей, ми с тець ких творів, 
міне ралів, фізич них і ас тро номічних інстру ментів польсь ко го ко ро ля Станісла-
ва-Ав гу с та По ня товсь ко го, прид бав ці ко лекції від спад коємців ко ро ля за п’ят-
над цять ти сяч чер вонців. Ми с тецькі тво ри до ко лекції Кре ме нець ко го ліцею 
ку пу ва ли крім Чаць ко го, йо го ди рек то ра Сци борсь кий і Ле виць кий.

Після за крит тя Кре ме нець ко го ліцею ху дожні ко лекції в кількості 450 
творів жи во пи су, графіки, скульп ту ри, при клад но го ми с тецтва бу ли пе ре дані 
до Київсько го універ си те ту. До на шо го ча су збе рег ли ся два реєстри Кре ме-
нець кої ко лекції — пер ший з 330 но мерів «ек с по на ти по цьо му реєстрові бу ли 
пе ре дані Йо зе фом Пічма ном Бо на вен турі Клем бовсь ко му 28 квітня 1833 р. 
[46]» і дру гий реєстр — ри сунків і крес лень [47]. До ху дож ньої ко лекції 
Київсько го універ си те ту надійшли жи во писні та графічні тво ри Й. Пічма на, 
пе ре важ но пор т ре ти, се ред них: пор т рет Че ха, пер шо го ди рек то ра Кре ме нець-
ко го ліцею; пор т рет учи те ля Сло ваць ко го; пор т рет ди рек то ра ліцею Сци борсь-
ко го; пор т рет Нем це ви ча; пор т рет «вчи те ля Бес те ра» [48] та інші. З йо го гра-
фічних творів надійшли 33 ри сун ка «на се рой бу ма ге бе лым и чер ным ме лом 
ри со ван ных», зраз ки для ви кла дан ня (81 ри су нок), зраз ки «для на уки те ней» (7 
шт.) [49]. З жи во пис них творів, що по сту пи ли до ко лекції, слід відзна чи ти 
«Пор т рет В. Пеліка на» Б. Клем бовсь ко го [50], Соб ке ви ча «Пор т рет учи те ля 
Вой це ха Яр ковсь ко го» і «Пор т рет пре фек та Ан тоніо Яр ковсь ко го [51], тво ри 
Смуг ле ви ча, Се ба с ть я на «Пор т рет па пи Ле о на Х» на де реві, два морсь ких пей-
зажі Вер не (мож ли во копії. — О. С.) і етюд, «Пор т рет Станісла ва Ав гу с та По-
ня товсь ко го» Віже Ле б рен (за раз в ек с по зиції Му зею ми с тецтв ім. Б. І. та В. Н. 
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Ха ненків), тво ри Ф. Пав ловсь ко го, се ред них «Пор т рет ка ноніка ксьонд за 
Оссінсько го», а та кож невідо мих ав торів пор т ре ти Ада ма Чар то рись ко го й мі-
ністра За ва довсь ко го [52] та інші. До Київсько го універ си те ту надійшли чис-
ленні жи во писні та графічні копії (в техніках олійно го жи во пи су, па с телі, туші) 
робіт Ра фа е ля, Ле о нар до да Вінчі, Кор ре д жо, Ру бен са та ін. Та кож надійшла 
цінна і якісна ко лекція гра вю ри, пе ре важ но ре про дукційна з творів Кар раччі, 
Гвідо Рені, Парміджаніно, Ва зарі, Гверчіно, Ра фа е ля, Ле о нар до да Вінчі, Ру-
бен са, Кор реджіо, Пус се на, Саль ва то ра Ро за, Менг са, Ван лоо, Кар ла Ма ратті, 
Вер не, Бу ше, Грьо за, Лампі, Шар ля Ле Бре на; 14 ар кушів Біблії Піска то ра. 
Цінною бу ла й збірка ри сунків, до якої вхо ди ли чис ленні зо б ра жен ня ака-
демічних, міфо логічних фігур, зраз ки для ви кла дан ня [53]. Се ред ака демічних 
ри сунків бу ли ро бо ти Й. Б. Лампі Мо лод шо го і, мож ли во, Й. Б. Лампі Стар шо-
го [54], па с тель ний «Пор т рет ху дож ни ка Sprangera» (Спран ге ра) Лампі (не 
вка за но бать ка чи си на. — О. С.), ма люн ки Кс. Канєвсько го, се ред яких па с-
тель ний пор т рет Ульдінсько го і три ака демічні фігу ри та ін. Бу ла тра диційна 
ко лекція зліпків з ан тич ної скульп ту ри та збірка фар фо ру [55].

24 квітня 1834 р. з «уп ра зд нен но го» Умансь ко го ба зиліансь ко го мо на с ти-
ря й ко лиш нь о го при ньо му повіто во го учи ли ща до Київсько го універ си те ту 
надійшли «об раз цов го лов и фи гур пе чат ных и ри со валь ных боль шею ча с тию 
ис пор чен ных 216» [56]. Згідно ру ко пис но го ка та ло гу польсь кою мо вою [57], 
який надійшов ра зом із ко лекцією, до Київсько го універ си те ту надійшли не ве-
ликі збірки західноєвро пейсь кої гра вю ри XVIII–XIX ст. та ри сунків. Се ред них 
ілю с т рація до тра гедії В. Шекспіра «Ро мео і Джульєтта»(гра вю ра) Те офіла 
(Готліба) Кіслінга (1790–1836) [58] і Ісідо ра Вей са [59], 19 ав торсь ких гра вюр 
з ан тич ної те ма ти ки Дж. Віка ра (J. B. Wicar), відо мо го гра ве ра й жи во пис ця, 
уч ня Л. Да ви да, ав торсь ка гра вю ра Ф. Бар то лоцці (Bartolozzi F.), зраз ки для 
ви кла дан ня, зо к ре ма, найвідоміший на той час на вчаль ний посібник Йо хан на 
Данієля Прейс ле ра (1666–1737) — «Ри су валь на кни га Прайс сле ра» («Ос но ва-
тель ные пра ви ла, или крат кое ру ко вод ст во к ри со валь но му ис кус ст ву» Прейс-
ле ра) та гравіро вані етю ди Н. Пус се на ос нов них фігур «Etudes de principales 
figures… peintre par Nicolas Poussin» (Paris 1807 in folio) та ін. В збірку ри сун ка 
вхо ди ли тво ри Ф. Крю ге ра.

Та ким чи ном, ко лекції, що потрапили до Київсько го універ си те ту, бу ли 
цінні й до стат ньо по вно по да ва ли історію західноєвро пейсь ко го ми с тецтва слу-
гу ючи пер шо кла сни ми зраз ка ми у ви кла данні ри сун ка й жи во пи су. Універ си-
тетсь ка ху дож ня ко лекція, на да ва ла мож ливість Б. Клем бовсь ко му по вноцінно 
по бу ду ва ти свій курс на вчан ня, на да ти йо му чітку ціле с пря мо ваність, вирішу-
ва ти ме то дичні за вдан ня. За до по мо гою на яв них оригіналів він мав змо гу скла-
с ти послідо вний курс на вчан ня ри сун ка й жи во пи су.
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Де які вис нов ки про ви кла даць ку діяльність Б. Клем бовсь ко го ми мо же мо 
зро би ти з ха рак те ру творів ми с тецтв, прид ба них ху дож ни ком у кабіне ти жи во-
пи су й ри сун ка. За час йо го завіду ван ня ху дож ня ко лекція універ си те ту зба га-
ти ла ся 108�ма літо графіями, ви да них «Об ще ст вом по ощ ре ния ху дож ни ков» 
[60]. У квітні 1834 р. до універ си те ту Св. Во ло ди ми ра надійшов «Спи сок ху до-
же ст вен ных про из ве де ний, из дан ных Об ще ст вом По ощ ре ния Ху дож ни ков, 
для ру ко вод ст ва к пре по да ва нию ри со валь но го ис кус ст ва» (41 по зиція на су му 
104,80 рублів). Цей спи сок су про во д жу вав ся за пи с кою, в якій за зна ча ло ся: «…
сие об ще ст во ста ра ясь все ми ме ра ми о рас про ст ра не нии вку са и люб ви к ху до-
же ст вам, об ра ти ло осо бен ное вни ма ние на не до ста ток клас си че с ких на чал 
ри со ва ния во всех во об ще учеб ных за ве де ни ях, и по то му из да ло по сей ча с ти 
об раз цы для на чи на ю щих, с тою це лью, что бы вве де ние та ко вых в учи ли ще 
при нес ли поль зу и до ста вить их за сход ней шую про ти ву ино ст ран ных це-
ну»[61]. 1836 р. Київський універ си те т прид бав: 1) зраз ки по чат ко вої ри су валь-
ної шко ли: «Ри су валь на шко ла Г. Ре вер де на» (Premiers elements du dessin au 
trait pour servir d’introduction au Cours complet d’Etudes pour la Figure, d’apres 
les plus beaux Modeles de l’antiquite et les Tableaux des grands Maitres, Grave au 
burin par les premiers Artistes ca ce genre, d’apres les dessins de G. Reverdin, 
membre de la Societe des Arts de Geneve. Ри сун ки бу ли літо гра фо вані Ж. Ен гель-
ма ном) [62] на 56�ти ар ку шах, «Пей заж на ри су валь на шко ла» K. Більмар ка 
(Billmark К.) [63] в 2�х зо ши тах та «Ана томія для скульп торів й жи во писців» 1 
зо шит та од на кни га (Ана то мия для жи во пис цев и скульп то ров. Соч. Ж. 
Дель�Ме ди ко. Пер. с ита ль ян ско го Ба син, с ри сун ка ми А. П. Са пож ни ко ва. 
Пре дис ло вие В. И. Гри го ро ви ча. — С. Пб., Изд. Общ. По ощ ре ния ху дож ни ков, 
1832. — О. С.); 2) «літо гра фо вані го ло ви з оригіна ль них кар тин та бюстів», зо-
к ре ма, з оригіналів Ра фа е ля, Ле о нар до да Вінчі, Гвідо Рені, Ве ро не зе, Домінікіно, 
Лан ф ран ка, Кар раччі, Рібе ри, Доль че, літо гра фо вані Ва сильєвим, Мейєром, 
Жи га ло вим, Су ра но вим, По гонкіним, Мяг ко вим, Бельсь ким, Жид ко вим; 3) 
«літо графії з кар тин, що зна хо дять ся в Ермітажі», літо гра фо вані ви щев ка за-
ни ми гра ве ра ми; 4) «літо графії з оригіна ль них кар тин російських ху дож ників» 
В. К. Ше буєва (1777–1855), О. Е. Єго ро ва (1776–1851), К. П. Брюл ло ва 
(1799–1852), Ф. А. Бруні (1799–1875), П. В. Басіна (1793–1877), О. Г. Вар не ка 
літо гра фо вані Вой но вим, По гонкіним, Осокіним та інші [64].

Слід ко рот ко зу пи ни ти ся на посібни ку Г. Ре вер де на, що пред став ляв со-
бою по вний на вчаль ний курс ри сун ка. За спеціаль ним за мов лен ням То ва ри ст ва 
за охо чу ван ня ху дож ників А. Ух томсь кий ви г равіював у 1825 р. посібник Г. Ре-
вер де на за па ризь ким літо гра фо ва ним ви дан ням, але вніс при цьо му істотні 
ко рек ти ви в трак ту ван ня оригіналів. Г. Ре вер ден по чи нав ри су нок з чи с то го 
кон ту ру, а А. Ух томсь кий — відра зу з лег ким по зна чен ням ча с тин фор ми, що 
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зна хо дять ся в тіні, ство рю ю чи тим са мим на явність об’єму. Ана логічним змінам 
підда ла ся пей заж на шко ла Більмар ка. Са ме ці посібни ки й прид бав Київський 
універ си тет. Обид ва во ни на той час бу ли най кра щи ми й одер жа ли ши ро ке роз-
пов сю д жен ня за вдя ки своїй універ саль ності, а та кож роз роб леній і близь кій 
до ви мог то го час но го ми с тецтва ме то дичній ос нові.

Та ким чи ном, прид бані літо графії — «оригіна ли» для копіюван ня, ра зом 
з по пу ляр ни ми посібни ка ми Ж. Ре вер де на, К. Більмар ка скла ли до сить по вний 
по чат ко вий на вчаль ний курс ри сун ка. Посібник Ж. дель Медіко слу гу вав для 
ви кла дан ня кур су жи во пи су.

У то му ж році для жи во пис но го кабіне ту бу ло прид ба но, як пи сав Б. Клем-
бовсь кий, «пор т рет Го су да ря Им пе ра то ра, пи сан ный Бер лин ским Жи во пис цем 
Крю ге ром, за ме ча тель ней шее из при об ре те ний по сво е му до сто ин ст ву и це не» 
[65].

1838 р. за спри ян ня Б. Клем бовсь ко го універ си тетсь ка ко лекція зба га ти ла-
ся 12�ма жи во пи сни ми копіями з Рем б ранд та і творів італійських ху дож ників. 
Він пи сав до Ра ди універ си те ту: «Жи тель го ро да Ки е ва Ан тон Эльс нер же ла ет 
про дать за 100 р. ас сиг на ци я ми пи сан ных мас ля ны ми кра с ка ми на кар то не 
12�ть изо б ра же ний го лов из Рем б ранд та и дру гих ав то ров ко пи ро ван ных, вы-
ши ною каж дый в 3 1/4 ши ри ною в 2 1/4 дюй ма. На хо дя я та ко вые кар ти ны хо-
ро шей ра бо ты, и что мо гут быть очень по лез ны для жи во пис но го ка би не та 
в Уни вер си те те…» [66]. З іншо го архівно го до ку мен ту довідуємо ся про що 
йдеться: «ми ни а тюр ных ко пий го лов, на ри со ван ных мас ля ны ми кра с ка ми 
с ори ги на лов древ них ита ль ян ских ху дож ни ков…» [67]. На пев но, Б. Клем-
бовсь кий ви кла дав жи во пис сту ден там. Як ба чи мо з архівно го до ку мен ту, він 
вва жав ду же важ ли вим прид бан ням для кабіне ту жи во пис них копій голів 
з Рем б ранд та й італійських ху дож ників. На га даємо, що у Пе тер бурзькій ака-
демії ми с тецтв у про грамі на вчан ня жи во пи су був розділ «копії із зо б ра жен-
ням людсь ко го тіла». Він роз по чи нав ся з копій голів. Найбільш по пу ляр ни ми 
для ви ко нан ня цьо го за вдан ня бу ли са ме по лот на Рем б ранд та (копії з йо го 
робіт), зо к ре ма, «Ста ренька з ру ка ми», «Го ло ва ста рого», «Пор т рет Со бес ько-
го», «Ста ренька з дівчинкою» та ін. [68]. Але перш ніж копіюва ти пор т ре ти, 
сту ден там Б. Клем бовсь ко го тре ба бу ло прой ти не один розділ про гра ми з на-
вчан ня жи во пи су. Ху дож ня ко лекція універ си те ту на да ва ла мож ливість більш-
менш по бу ду ва ти та кий курс. В ко лекції бу ли етю ди та пей зажі, з копіюван ня 
яких і роз по чи нав ся пер ший етап на вчан ня жи во пи су. На ступ ний — копіюван-
ня на тюр мортів, їх бу ло декілька в ко лекції і т. д.

Крім то го, то го ж року до кабіне ту жи во пи су в скульп тур ний відділ, за 
роз по ря д жен ня Ра ди універ си те ту, з мюнц�кабіне ту по сту пи ло «різних зо б ра-
жень на ка мені 408 од.» [69], а з міне ра логічно го кабіне ту надійшло «1�е) изо б-
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ра же ние при ча с тия из кар ти ны Ле о нар до да Вин чи на мас се крас но го цве та 
раз ло ман ной на че ты ре ку с ка с над пи сью …, в рам ках ста рых вы зо ло чен ных; 
и 2�е) об раз Ма те ри Бо жи ей без под пи си на жел той ме ди в ба ре ль е фе в та кой 
же рам ке, и та ко вые два пред ме та впи сал (Б. Клем бовсь кий. — О. С.) в ка та лог 
Жи во пис но го ка би не та…» [70].

В. Я. Шульгін в «Ис то рии уни вер си те та Св. Вла ди ми ра» пи сав про універ-
си тетсь ку ху дож ню ко лекцію, яка скла ла ся до 1840 р., що в 1835 р до ко лекції 
Кре ме нець ко го ліцею бу ли приєднані ху дож ня ко лекція ко лиш нь о го Віленсь-
ко го універ си те ту та ко лекція ри сунків Умансь ко го учи ли ща з 209�ти ек с по-
натів. Всьо го ху дож ня збірка Київсько го універ си те ту при її за сну ванні скла-
да ла ся з 2527 творів ми с тецтва. З но вих над хо д жень до 1840 р. надійшло 108 
літо графій, прид ба них у Імпе ра торській ака демії ми с тецтв, «Пор т рет імпе ра-
то ра Ми ко ли І» Крю ге ра (всьо го на 4110 рублів асиг націями, чи 1171 рублів 
сріблом). На 1 січня 1840 р. у жи во пис но му відділі бу ло 856 ек с по натів, се ред 
них 62 кар ти ни, «пи са них олійни ми фар ба ми», 12 «мініатюр них копій голів», 
631 ри су нок, 151 літо графія. Більшість ек с по натів зна хо ди ли ся в не за довільно-
му стані збе ре жен ня. В. Шульгін на зи ває найбільш цінни ми ми с тець ки ми тво-
ра ми: оригінальні ланд шаф ти Ван�дер�Вей на, «Пор т рет імпе ра то ра Олек сан д-
ра І» Доу, «Пор т рет гра фа Ва лиць ко го» Лампі, се ред ма люнків — «оригінальні 
ескізи відо мих майстрів». У скульп тур но му відділенні бу ло 448 ек с по натів: 23 
гіпсо вих зліпка, 408 «різних зо б ра жень на ка мені», 17 скульп тур них інстру-
ментів. Бю с ти та ста туї зна хо ди ли ся в по га но му стані збе ре жен ня: за бруд-
ненні, побілені, по га но склеєні. У відділі гра вю ри бу ло 1777 пред метів, се ред 
них 1088 гра вюр, 339 гіпсо вих зліпків, 350 інстру ментів і при ладів. Усю ху дож-
ню ко лекцію оціню ва ли при близ но в 3000 рублів сріблом [71].

Бо на вен ту ра Клем бовсь кий ви ко ну вав, як не од но ра зо во на го ло шу ва ло ся, 
ми с тецтвоз нав чу ро бо ту. Так, на йо го за пит від 26 січня 1837 р. до універ си-
тетсь кої Ра ди про ви мо ги до скла дан ня но во го ка та ло гу універ си тетсь кої ху-
дож ньої ко лекції, Ра да по ста но ви ла: зро би ти де таль ний опис кож но го пред ме-
та російською мовою, йо го ста ну збе ре жен ня, виз на чи ти ав то ра або шко лу 
[72]. З архівних до ку ментів ми довідуємо ся, на при клад, що ра зом з проф. Мо-
хо ви чем, ви кла да чем фран цузь кої мо ви, Б. Клем бовсь кий, ре тель но ог ля нув ши 
тво ри об ра зо твор чо го ми с тецтва з Віленсь ко го універ си те ту, «вне сли оные 
в ма те ри аль ную шну ро вую кни гу… и каж дый пред мет по рознь опи са ли со всею 
по дроб но с тью и со ста ви ли при ме ча ния ко то рые от но сят ся или к не точ ной опи-
си или к не сход ст ву оной с пред ме та ми или на ко нец к ны неш не му со сто я нию 
пред ме тов. / Та ко вые пред ме ты опи са ны с при ме ча ни я ми на 63�х по лу ли с тах… 
Та ко вую ма те ри аль ную кни гу с опи сью в оной пред ме тов и при ме ча ни я ми под-
пи сан ную на ми, честь имею пред ста вить Со ве ту и воз вра тить: 1�е Ка та лог дан-
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ный учи те лю ри со ва ния Клем бов ско му из ко то ро го со став ля ли мы опись. 2�е 
Спи сок не сход ных ве щей най ден ные учи те лем Клем бов ским со зна ком АА [73]. 
При ра пор те се го же Клем бов ско го с № 10» [74].

Б. Клем бовсь кий склав нові ка та ло ги ху дож ньої ко лекції універ си те ту, 
вніс до ма теріаль ної кни ги (су час ною мо вою — інвен тар ної) тво ри жи во пи су, 
скульп ту ри й гравіру валь но го ми с тецтва, звірив ек с по на ти з ка та ло га ми що 
надійшли з Вільно, Кре мен ця і Умані, ви я вив не точ ності й по мил ки, пе ре клав їх 
з польсь кої на російську, де таль но опи сав тво ри ми с тецтва, уточ нив або виз на-
чив ім’я ху дож ни ка, гра ве ра, шко лу, пе ревірив кількість ек с по натів, їхній роз-
мір, опи сав стан збе ре жен ня [75]. 1837 р. він звітує пе ред Ра дою універ си те ту 
про те, що в ма теріаль ну кни гу Жи во пис но го кабіне ту за пи сані всі ек с по на ти 
ко лекцій Віленсь ко го універ си те ту, Кре ме нець ко го ліцею, Умансь ко го мо на с-
ти ря, літо гра фо ва них «Об раз цов ри со валь но го ис кус ст ва» з коміте ту «Об ще-
ст ва по ощ ре ния ху дож ни ков», літо гра фо вані пор т ре ти «Со вре мен ни ков рус-
ских», «опись со вре мен ни ков Гип пи у са» [76].

Не мож на не по го ди ти ся, що ху дож ник ви ко нав до сить ве ли кий об’єм ми-
с тецтвоз нав чої ро бо ти. На жаль, ка та ло ги, ма теріальні кни ги, на пи сані Б. Клем-
бовсь ким, не знай дені. Збе рег ли ся йо го звіти зі спи с ка ми ек с по натів із по зна-
чен ням по ми лок, знай де них в ка та ло гах, що надійшли ра зом з ко лекціями. 
Оче вид но, що ху дож ник був підго тов ле ний для та кої на уко вої ро бо ти.

З пер ших років існу ван ня Київсько го універ си те ту на істо ри ко�філо-
логічно му фа куль теті бу ли кур си лекцій при свя чені ан тич но му ми с тецтву 
і міфо логії. Так, М. Яку бо вич, ко лишній ви кла дач Кре ме нець ко го ліцею, чи тав 
курс «ар хе о ло гія фи ло ло гічна» ла тинсь кою мо вою, ви ко ри с то ву ю чи праці 
Вінкель ма на, Ер несті, Берн гар да, Аддісо на, де роз гля да ли ся такі пи тан ня: «а) 
Об ис кус ст вах у древ них, их ис точ ни ки и по со бия; об щий взгляд на ис кус ст во 
древ них; на ча ло ис кус ст ва у древ них; раз лич ные бо же ст ва, ко то рые бы ли упо-
треб ля е мы древ ни ми ху дож ни ка ми; при чи ны раз ли чия ис кусств у раз ных на-
ро дов. б) Ис кус ст ва у Егип тян и Эт ру с ков; про ис хож де ния ис кусств и па мят-
ни ки ис кус ст ва эт ру с ков, со хра нив ши е ся по ны не; в) Ис кус ст ва у Гре ков; 
зна че ние и объ ек ты ис кус ст ва гре че с ко го; об на ру жен ные ха рак тер ные па мят-
ни ки оно го, со хра нив ши е ся по ны не. г) Ис то рия Гре че с ко го ис кус ст ва в стро-
гом смыс ле, от на ча ла оно го до Сеп ти мия Се вер. д) Древ няя ну миз ма ти ка, 
раз лич ные ро ды мо нет и цен ность их у Гре ков и Рим лян и поль за древ ней ну-
миз ма ти ки» [77]. Курс міфо логії ви кла дав російською мо вою О. Кор женєвський, 
та кож ко лишній ви кла дач Кре ме нець ко го ліцею: «по соб ст вен ным за пи с кам 
и ру ко вод ст ву ясь со чи не ни я ми Крей це ра, Гер ма на и дру ги ми но вей ши ми пи са-
те ля ми. Пре по да ва тель из ло жил сию на уку впол не оп ре де лив ми фо ло гию 
и по ка зав ее цель и важ ность, он го во рил: а) о Ми фах во об ще, ис точ ни ках их, 
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взгля де на их но вей ших уче ных в Ис то ри че с ком, Фи ло соф ском и Ре ли ги оз ном 
от но ше нии; в) о раз де ле нии бо гов у Рим лян и Гре ков, о свой ст вах бо гов нрав-
ст вен ных и те ле сных, их изо б ра же ни ях и одеж дах; г) о выс ших Бо гах; д) о низ-
ших бо же ст вах е) о Ге ро ях» [78].

1838 р., в період ви кла дан ня Б. Клем бовсь ким, в універ си теті Св. Во ло ди-
ми ра, роз гля дав ся ґрун тов ний про ект ство рен ня київської шко ли ри сун ка 
й жи во пи су, роз роб ле ний Пе тер бурзь кою ака демією ми с тецтв [79]. Ме тою 
цьо го про ек ту бу ло ви хо ван ня про фесійних ху дож ників з по даль шим на вчан-
ням в Пе тер бурзькій ака демії ми с тецтв. Ав то ра ми про ек ту бу ли В. Гри го ро вич 
і О. Оленін. У про екті за зна ча ло ся: «Ки ев ская шко ла ри со ва ния и жи во пи си 
мог ла бы по слу жить опы том и при ме ром для уч реж де ния по доб ных школ 
со вре ме нем и еще при двух уни вер си те тах, а имен но Мос ков ском и Ка зан ском; 
мо ло дые та лан ты, в них раз ви тые, мог ли бы по лу чать боль шее усо вер шен ст во-
ва ние в Им пе ра тор ской Ака де мии Ху до жеств…» [80].

Ще влітку 1837 р. В. Гри го ро вич (1786–1865) [81] — ви кла дач те орії крас них 
ми с тецтв Пе тер бурзь кої ака демії ми с тецтв, був відря д же ний до Києва і в «Ма-
ло рос сий ские и Ки ев скую гу бер нии» [82]. До речі, В. І. Гри го ро вич брав участь 
у звільненні Т. Шев чен ка з кріпацтва (по ет при свя тив йо му по ему «Гай да ма ки»). 
За до ру чен ням пре зи ден та Пе тер бурзь кої ака демії ми с тецтв О. Оленіна 
(1763–1843) [83] він по ви нен був «об ра тить осо бен ное вни ма ние на древ ней шие 
па мят ни ки жи во пи си в та мош них церк вях, и о том, что бу дет им за ме че но до не-
с ти» [84]. Після по вер нен ня В. Гри го ро ви ча з відря д жен ня О. Оленін по дав ра-
порт міністру Імпе ра торсь ко го дво ру, а той — імпе ра то рові Ми колі І, де за зна-
ча ло ся, «что за ме че но им (Гри го ро ви чем. — О. С.) в раз ных церк вах мно го 
ста рин ных икон Ма ло рос сий ской жи во пи си, ко то рые со вер шен но от лич ны от 
икон ной Рус ской и не срав нен но луч ше сей по след ней, — что мож но при пи сать 
врож ден но му чув ст ву изящ но го, бо лее об ще му у оби та те лей оных стран: ибо он 
ви дел от лич ные да ро ва ния в та мош них ху дож ни ках�са мо уч ках. По че му Гри го-
ро вич и по ла га ет весь ма по лез ным уч ре дить в Ки е ве Шко лу Жи во пи си, ко то рая, 
без со мне ния, про из ве дет ус пе хи не о бык но вен ные» [85]. О. Оленін, цілком 
поділя ю чи дум ку Гри го ро ви ча, вва жав, що Київська шко ла з ве ли кою «корис-
тю» мо же бу ти за сно ва на при універ си теті Св. Во ло ди ми ра [86]. Пе ред В. Гри-
го ро ви чем і О. Оленіним бу ло по став ле но за вдан ня обґрун ту ва ти, на якій під-
ставі мог ла б бу ти ство ре на при універ си теті Св. Во ло ди ми ра ху дож ня шко ла 
і чи мо же Ака демія ми с тецтв узя ти на се бе ви т ра ти на ут ри ман ня цьо го за кла ду. 
О. Оленін відповів, що Пе тер бурзь ка ака демія ми с тецтв не змо же ут ри му ва ти 
своїм ко ш том Київську шко лу ри сун ка й жи во пи су [87].

У про екті «Из ло же ние на чал, на ко то рых пред по ла га ет ся уч ре дить шко лу 
ри со ва ния и жи во пи си в Ки е ве» чи таємо: «Це лью уч реж де ния этой шко лы пре-
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иму ще ст вен но долж но быть пре по да ва ние лю дям в Юж ном крае Рос сии, по свя-
ща ю щим се бя за ня ти ям по жи во пи си и же ла ю щим обу чать ся се му ис кус ст ву, 
вер ней ших и бли жай ших средств к при об ре те нию стро го с ти и изя ще ст ва в ри-
сун ке, по ня тий и ком по зи ций, ос ве ще ния и пер спек тив, без ко то рых жи во пись 
как ис кус ст во не мо жет до стиг нуть выс ше го раз ви тия, хо тя жи во пис цы�прак ти-
ки, об ла да ю щие от лич ны ми при род ны ми спо соб но с тя ми, и по ка зы ва ют в том 
крае за ме ча тель ные в ней ус пе хи… Обу че ние ри со ва нию и жи во пи си тре бу ет 
уч реж де ния по край ней ме ре трех кур сов: 1. Ри со ва нию с ге о ме т ри че с ких тел 
и эс там пов, в ко то ром пре по да ва лись бы прак ти че с кие по ня тия о пер спек ти ве. 
2. Ри со ва нию с об раз цо вых про из ве де ний ва я тель ных, где по ня тия об ос ве ще-
нии бы ло бы раз ви то в над ле жа щей сте пе ни и 3. Ри со ва ния с на ту ры, где уча щи-
е ся мог ли бы при учать ся к ком по зи ции и за ни мать ся жи во пи сью с на ту ры.

На зна че ние опыт но го про фес со ра с дву мя по мощ ни ка ми — адъ юнк том 
и ху дож ни ком — не пред ста вит осо бых за труд не ний, ибо, во–пер вых, ве ро ят-
но, что из про фес со ров Ака де мии мо жет най тись же ла ю щий при нять на се бя 
честь быть ос но ва те лем Ки ев ской шко лы ри сун ка, ес ли бу дет обес пе чен в со-
дер жа нии, и, во вто рых — есть ху дож ни ки с от лич ны ми да ро ва ния– ми, вско ре 
име ю щие воз вра тить ся из чу жих кра ев, а имен но: Ива нов [88], Мар ков [89], 
Ка нев ский [90] (Пан си о нер Ми ни с тер ст ва На род но го Про све ще ния) и Жи ва го 
[91], из ко то рых мож но най ти же ла ю щих быть в Ки ев ской шко ле» [92].

В про екті де таль но бу ли роз роб лені су то фінан сові й адміністра тивні по-
ло жен ня, а та кож за зна ча ло ся, що ака демія мог ла пе ре да ти без ко ш тов но, як 
посібни ки для шко ли, декілька але ба с т ро вих зліпків, бюстів і ста туй, а та кож 
кар тин. Як що ж успіхи шко ли уп ро довж ше с ти років «ока за лись за ме ча тель-
ны ми (в чем ни как нель зя и со мне вать ся), то в то вре мя мож но бы дать шко ле 
боль шую Важ ность, на зна чить еще 2�х про фес со ров Скульп ту ры и Ар хи тек ту-
ры с Адъ юнк та ми и со ста вить из нее от де ле ние С.–Пе тер бург ской Ака де мии 
Ху до же ст ва» [93].

Пе тер бурзь ка ака демія ми с тецтв однією з ос нов них умов для ство рен ня 
шко ли вва жа ла на явність трьох кімнат з гар ним освітлен ням, які універ си тет 
мо же при зна чи ти зі своїх ау ди торій. «То это все поч ти и при том глав ное по со-
бие, ка кое от не го нуж но» [94]. На гляд за шко лою мав здійсню ва ти рек тор. 
Сто сов но ме то ди ки на вчан ня, то Ака демія мог ла б на да ва ти відповідні по ра ди, 
про що й повідо мля ла універ си тетсь ке керівництво.

У ве ресні 1838 р. про ект був об го во ре ний спо чат ку Правлінням універ си-
те ту, на засідан ня яко го був за про ше ний Б. Клем бовсь кий. Потім Ра да універ-
си те ту вне сла свої за ува жен ня до про ек ту і дійшла вис нов ку, «что уч реж де ние 
та ко вой шко лы в Ки е ве при уни вер си те те Св. Вла ди ми ра… на хо дит во об ще воз-
мож ным» [95]. Усі по ло жен ня: фінан сові, адміністра тивні й на вчальні, — для 
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ство рен ня Київської шко ли бу ли ви кла дені в ра порті до по пе чи те ля Київсько го 
на вчаль но го ок ру гу.

Слід підкрес ли ти, Бо на вен ту ру Клем бовсь ко го ви со ко ціну ва ло універ си-
тетсь ке на чаль ст во. У цьо му ж до ку менті чи таємо: «При этом Со вет счи та ет 
нуж ным при со во ку пить, что в на сто я щее вре мя У�т Св. Влад.: име ет учи те ля 
ри со ва ния Клем бов ско го, ко то ро го по его зна нию Жи во пис но го Ис кус ст ва 
усо вер шен ст во ван но му пре бы ва ни ем в Гер ма нии, осо бен но в Ита лии, в Фран-
ции, где он на хо дил ся на счет каз ны с 1829 по 1833 год, в слу чае уч реж де ния 
вы ше упо мя ну той шко лы при Уни вер си те те, Со вет на хо дит до стой ным быть по-
ме щен ным при шко ле да же в зва нии уп рав ля ю ще го оною Про фес со ра» [96]. До 
речі, влітку 1838 р. до Київсько го універ си те ту пра цев ла ш то ву вав ся відо мий 
польсь кий жи во пи сець Р. Гад зе вич, але йо му бу ло відмов ле но: «На пред ло же-
ние Ва ше го Вы со ко пре во с хо ди тель ст ва от 8�го те ку ще го Ав гу с та за № 8773 о 
до став ле нии све де ния не име ет ся ли воз мож но с ти оп ре де лить при уни вер си те-
те Св. Вла ди ми ра, уро жен ца Цар ст ва Поль ско го Гад зе ви ча, имею честь до не с-
ти, что в на сто я щее вре мя при вве рен ном мне уни вер си те те не име ет ся ва кан-
сии учи те ля ри со ва ния; ны неш нем учи те лем это го пред ме та я со вер шен но 
до во лен, и не же лал бы пе ре ме нить его дру ги ми ли ца ми, в сверх штат ном же 
пре по да ва те ле при уни вер си те те, по ма ло му чис лу сту ден тов, обу ча ю щих ся 
Ри со ва нию, ед ва ли та кая име ет ся на доб ность» [97]. Під час своєї діяль ності 
в Київсько му універ си теті Б. Клем бовсь кий в 1835 р. був «про из ве ден» в ти ту-
лярні рад ни ки і одер жав гро шо ву ви на го ро ду в розмірі 250 р. асиг націями [98]. 
«Про те, що Клем бовсь кий ціну вав ся як фахівець і як осо ба, — пи ше В. Ру бан, 
— свідчить той факт, що при пе ре ве денні йо го до Києва, як він пи ше сам 
у «про шенії» до ра ди універ си те ту, «по пе чи тель не на чаль ст во кло по та ло ся, 
щоб за ли ши ти мені той же ок лад, який я от ри му вав у ко лиш нь о му Во линсь ко му 
ліцеї — по 2160 крб. асиг націями» [99].

Київський універ си тет був го то вий до ор ганізації шко ли ри сун ка й жи во-
пи су. Про це свідчать до ку мен ти з усіма роз ра хун ка ми на ут ри ман ня шко ли, 
підго тов ле ний ко ш то рис ек зе ку то ром універ си те ту Ле ва шо вим «на на ем трех 
свет лых ком нат, отоп ле ния и ос ве ще ния оных, рав но и со дер жа ния од но го слу-
жи те ля к по ме ще нию пред по ла га е мой ус т ро ит ся при Уни вер си те те Шко лы 
ри со ва ния и жи во пи си» [100], бу ла роз роб ле на адміністра тив на, на вчаль на 
струк ту ра шко ли. На по са ду про фе со ра шко ли пла ну вав ся Б. Клем бовсь кий.

Про ект Київської шко ли ри сун ка й жи во пи су, на жаль, за ли шив ся тільки 
на па пері. На пев но, пер шо при чи ною то го, що цей про ект не здійснив ся, бу ла 
відо ма «спра ва Ко нарсь ко го» 1839 р. Наслідки «спра ви Ко нарсь ко го» — роз г-
ром польсь кої про фе су ри, за крит тя на рік Київсько го універ си те ту й поз бав-
лен ня по сад більшої ча с ти ни ви кла дачів. Б. Клем бовсь кий при му со во пе ре ве де-
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ний до Харківсько го універ си те ту. По са ду ви кла да ча ри сун ка зай має Капітон 
Пав лов, ви хо ва нець Пе тер бурзь кої ака демії ми с тецтв.

Підсу мо ву ю чи ви кла де не, мож на зро би ти вис но вок, що ор ганізація ху-
дож ньої освіти в 30�ті ро ки ХІХ ст. у Київсько му універ си теті бу ла по став ле на 
на на леж но му рівні, про що свідчить вибір ви со ко про фесійно го ви кла да ча, 
яким був Б. Клем бовсь кий та якісний рівень ху дож ньої ко лекції. Йо го ве ли кою 
за слу гою бу ла підго тов ка солідної ба зи для ви кла дан ня ми с тець ких дис циплін 
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ренц�се к ре тар і ви кла дач те орії крас них ми с тецтв в Ака демії, дійсний член Російської 

Ака демії з 1839 р., по чес ний член Пе тер бурзь кої АН з 1841 р. Ви да вець «Ве ст ни ка изящ-

ных ис кусств» (1823–1825).

82. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 1.

83. Олєнін Олексій Ми ко лай о вич (1763–1843) — ар хе о лог, істо рик, пре зи дент ака-

демії ми с тецтв (з 1817 р.). Ав тор низ ки праць з ми с тецтва й історії ака демії.

84. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 1.

85. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 1, зв. — 2.

86. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 2.

87. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 2.

88. Іва нов Олек сандр Андрійо вич (1806–1858) — російський жи во пи сець. Син А. І. 

Іва но ва. У 1817–1828 — вільнос лу хач Пе тер бурзь кої ака демії ми с тецтв, з 1836 р. — її 

ака демік. Пенсіонер «Об ще ст ва по ощ ре ния ху дож ни ков».

89. Мар ков Олексій Та ра со вич (1802–1878) — істо рич ний жи во пи сець. На вчав ся 

в Ака демії (1813–1824), при якій був за ли ше ний пенсіоне ром. З 1830–1841 рр. зна хо див ся 

в за кор донній пенсіонерській поїздці, відра зу після по вер нен ня був при зна че ний на по-
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са ду про фе со ра істо рич но го і пор т рет но го жи во пи су. 1842 р. одер жав зван ня про фе со ра, 

з 1852 р. — про фе сор пер шо го сту пе ня, з 1865 р. — за слу же ний про фе сор.

90. Канєвський Кса верій (1805–1867) — член Пе тер бурзь кої і Римсь кої ака демій ми с-

тецтв. Уро д же нець Во линсь кої гу бернії. На вчав ся в Кре ме нець ко му ліцеї у Ю. Пічма на, 

після закінчен ня ліцею пра цю вав ко рот кий час ад’юнк том ри сун ка. Одер жав ши сти-

пендію, К. Канєвський за вер шує освіту в Пе тер бурзькій ака демії ми с тецтв (1827–1833). 

Йо го кон курс на кар ти на «Олек сандр Ма ке донсь кий ви яв ляє довір’я ліка рю своєму 

Філіппу» бу ла в 1833 р. виз на на гідною ве ли кої зо ло тої ме далі, що да ло пра во на за кор-

дон не відря д жен ня. Про тя гом дев’яти років (до 1842 р.) ху дож ник жив у Римі. Є згад ки, 

що в Римі Кс. Канєвський зустрічав ся з О. Іва но вим, а між 1833 і 1835 рр. на пи сав ду же 

вда лий, на дум ку су час ників, пор т рет К. Брюл ло ва, що зна хо див ся у влас ності ос тан нь о-

го. (Див. Ос т ро вский Г. К во про су о кре ме нец кой ху до же ст вен ной шко ле. // Со вет ское 

сла вя но ве де ние. — М., 1969. — № 5. — С. 79). Після за кор дон но го відря д жен ня по вер-

нув ся до Пе тер бур га (1842–1845 рр.). З 1846 р. обіймав по са ду про фе со ра Шко ли крас них 

ми с тецтв у Вар шаві, з 1859 р. і до її за крит тя в 1866 р. був ди рек то ром цієї шко ли.

91. Жи ва го Се мен Афа насійо вич (1807/12–1863) — істо рич ний жи во пи сець. Учив ся 

в Ака демії (1827–1832) у Вар не ка. У 1839 р. — ака демік, у 1842 р. — про фе сор.

92. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 3.

93. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 5.

94. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 5, зв.

95. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 9.

96. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 10, зв.

97. ЦДІАК Ук раїни, ф. 707, оп. 4, спр. 211: «Де ло Кан це ля рии Г. По пе чи те ля Ки ев ско-

го Учеб но го Ок ру га по пред ло же нию Г. Ми ни с т ра На род но го Про све ще ния о за ме ще нии 

уро жен ца Цар ст ва Поль ско го Гад зе ви ча на Ка фе д ру Жи во пи си. Нач. 19 ав гу с та 1838 го-

да Кон. 29 ав гу с та 1838 го да», арк.1–3.

98. ДАК, ф. 16, оп. 465, спр. 28, арк. 4.

99. Ру бан В. В. За зна че на пра ця. — С. 194.

100. ДАК, ф. 16, оп. 275, спр. 227, арк. 11. Шуль гин В. Я. За зна че на пра ця. — С. 84: «…

пред по ло же но бы ло от крыть, с 1838–1839 ака де ми че с ко го го да, при уни вер си те те пуб-

лич ные лек ции прак ти че с кой ме ха ни ки, тех но ло гии, ри со ва ния и чер че ния, при но ров-

лен но го к ис кус ст вам, и ку пе че с ко го сче то вод ст ва. Оз на чен ные кур сы бы ли от кры ты 

дей ст ви тель но в 1838–1839 ака де ми че с ком го ду, за ис клю че ни ем ри со ва ния, чер че ния 

и ку пе че с ко го сче то вод ст ва, за ме нен ных лек ци я ми тех ни че с кой хи мии».
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«Кужбушки» — збірки рисунків та малюнків учнів і викладачів іконопис-
ної майстерні Києво-Печерської Лаври — є, фактично, найдавнішими збереже-
ними творами українського рисунка. Їхнє культурне та наукове значення зау-
важив П. Жолтовський, впорядкувавши 1982 р. альбом-каталог «Малюнки 
Києво-Лаврської іконописної майстерні». Автор простежив учбовий процес 
української школи живопису XVIII ст. Підкреслюючи важливість цих творів 
для пізнання історичного розвитку станкового та монументального живопису 
на Україні, П. Жолтовський приділив велику увагу аналізу західноєвропей-
ських альбомів гравюр, які слугували учням Лаврської іконописної майстерні 
зразками для копіювання. Тут же маємо системний каталог малюнків, що 
включає 1451 позицію (порядковий номер, розмір, назву за власним визначен-
ням автора, техніку виконання та різні написи на аркушах [1]1). Усього збере-
глося 48 кужбушків, з них власне рисунки містять 28 зошитів, решту становлять 
навчальні альбоми (так звані «абецадла») офортів і гравюр, переважно німець-
ких, а також на теми Священної історії Старого завіту; гравюри, офорти та лі-
тографії, естампи і рисунки. Окрім творів, описаних П. Жолтовським, у ході 
дослідження було виявлено ще 169 рисунків2.

Переважну більшість робіт української школи становлять, безумовно, 
на що вказує і П. Жолтовський, саме малюнки [2], виконані відмивкою. Твори 

Юлія МАЙСТРЕНКО-ВАКУЛЕНКО

МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІКИ РИСУНКІВ
ІКОНОПИСНОЇ МАЙСТЕРНІ

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

1 Наведені означення фондів у цій статті не співпадають з нумерацією каталогу 

П. Жолтовського через те, що декілька років тому у зв’язку з передачею кужбушків у від-

діл рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського було змінено шифри фондів та нумерацію ар-

кушів в альбомах. Зараз вони зберігаються у фонді № 229. Назви робіт подано за визна-

ченням вищезгаданого каталогу. В кінці статті наведено таблицю відповідності сучасних 

номерів фонду та номерів каталогу П. Жолтовського.
2 Далі в тексті ці аркуші позначено зірочкою.
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в альбомах №№ 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 29, 47 та 48 повністю мають саме таку тех-
ніку, в альбомах №№ 18, 19 та 20 вони складають значну частину. Ці малюнки 
досить сильно відрізняються за якістю виконання, є зовсім учнівські, слабкого 
рівня, які не мають мистецької цінності, але є і високохудожні роботи, що ма-
ють надзвичайно викінчений характер, дуже якісне моделювання форми, тонко 
випрацювані деталі.

Найцікавішими з точки зору техніки та різноманітності рисункових мате-
ріалів є кужбушки №№ 1, 3, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22 та 30, саме вони дають 
підстави для дослідження матеріалів і технік рисунка. Серед них є виконані 
пером, олівцем, сангіновим олівцем, твори на тонованому папері, малюнки пен-
злем, які поєднують використання чорної туші і коричневого чорнила в одному 
аркуші, та підфарбовані аквареллю. Ці роботи надзвичайно образні й цікаві, 
являють собою видатну пам’ятку українського рисунка не лише з історичної 
та пізнавальної точки зору, а, власне, з художньої насамперед. Хоча вони 
й становлять відносно невелику частину від усіх творів кужбушків, проте за-
слуговують на найретельнішу увагу, оскільки матеріали і колір цих рисунків ще 
практично не досліджені.

Існує декілька підходів для класифікації станкових рисунків. Найчастіше 
їх розподіляють за технічними принципами, виділяючи сухі та розчинні барвні 
речовини [3, с. 22], або за дещо складнішою системою, визначаючи матеріал 
поверхні (камінь, метал, пергамент, папір тощо), знаряддя виконання (різець, 
голка, перо, пензель тощо) та кольорову речовину (чорнило, туш, сепія, пас-
тель, олівець, вугіль, акварель, олія тощо) [4, с. 259]. Ми пропонуємо скориста-
тися з обох систем, додатково розділивши ознаки за барвними речовинами 
на сухі та розчинні.

Почнемо з розгляду матеріалу поверхні: всі рисунки кужбушків виконані 
на ганчірковому папері виробництва різних фабрик і країн, та, відповідно, різ-
ної якості. Києво-Печерська лавра у XVIII ст. мала дві власні папірні, так звані 
Пакульські, які працювали лише на потреби монастиря. Цей папір був невисо-
кої якості, жовтуватий, міцний, проте для друку і письма придатний [5, 
с. 26–27]. Але через те, що Лавра споживала паперу набагато більше, ніж могла 
виробити, до того ж якість його не була достатньо високою (вищих сортів 
не вироблялося взагалі), «…тим то, мабуть, не було й року, щоб друкарня 
не купувала паперу на свої й лаврські потреби (постачання папером лаврських 
установ ішло через друкарню) в перших десятиліттях XVIII ст. за кордоном, а в 
60-х і дальшими роками, може й раніш виключно в Росії» [5, с. 53]. Збереглися 
альбоми двох видів: зошити, в яких зображення мальовані безпосередньо 
на сторінках, та фолії, в які вклеєно рисунки, малюнки та гравюри, вирізані 
з інших книг або альбомів. Зошити мають аркуші, на яких видно, що зшивали 
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не чисті сторінки, а вже готові твори — зрізано або вшито у середину зошита 
частини зображення (№ 21//21)3.

В деяких фоліях (№ 17// 25, 26, 29, 30, 31) переплетено складені рисунки 
більшого формату, аніж обкладинка. Папір кужбушків подібний за товщиною4, 
переважна кількість аркушів має майже однакового розміру поздовжні та по-
перечні відбитки сита (дна форми)5, багато аркушів мають філіграні (водяні 
знаки), за якими можна дослідити походження паперу. Досить часто в одному 
кужбушку зшиті різні сорти паперу [6, с. 9] і, відповідно, можна побачити різні 
філіграні. На жаль, раніше не проводили дослідження останніх з метою визна-
чення походження паперу. Виявлені у ході нашого дослідження 22 водяних 
знаки свідчать про те, що папір використовували переважно голландський, ні-
мецький та російський. Філігрань гол-
ландського паперу «Герб Амстердаму» 
в рукописах Росії (і, відповідно, 
України) вказує на останню чверть 
XVII та першу чверть XVIII ст., а «Pro 
Patria» — на різні десятиліття 
XVIII ст. [7, с. 88]. Філігрань паперу 
німецького виробництва, де зображе-
но даму та кавалера обличчям один 
до одного, дама простягає кавалерові 
квітку, а він піднімає келих, трояндо-
вий кущ між ними і підпис внизу «a la 
mode papier», фіксовано на території 
України в останній чверті XVII — 
40-х рр. XVIII ст. [8, с. 107–109]. 
Філіграні «Герб Ярославля», літери 
«Я М З» (Ярославльський мануфак-
турний завод), «А Г», «А Г Ф Б» (фаб-

3 Цифри в дужках після знаку № означають номер кужбушків у каталозі ЦНБ ім. В. І. 

Вернадського; цифри після знаку // означають номери аркушів.
4 В кужбушку № 10 переплетено аркуші трохи різної товщини, краї — обрізані, рівні 

або нерівні, залежно від якості відливки. Папір аркушів 21,22 в кужбушку № 48 зовсім 

інший, поганої якості, непрозорий, без водяних знаків, на просвіт більше схожий на па-

кувальний, ніж на рисувальний. Форзац кужбушку № 11 також непрозорий з грубими 

домішками, що створюють значні нерівності поверхні аркуша.
5 Аркуш 14 кужбушку № 29 має дуже рідкі поперечні відбитки сита — через 3–4 мм. Папір 

аркушу 3 кужбушка № 17 товстіший з дуже частими та дрібними поперечними відбитками сита.
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рика Гончарова), переплетені літери в картуші (фабрика Масалових) та «W» 
свідчать про російське виробництво [9]. Деякі аркуші грубшого та жовтішого 
паперу без філіграней, з трохи інакшими поздовжніми та поперечними відбит-
ками сита можуть бути українського виробництва [5, с. 30–31].

Інструментами для рисування слугували пташині пера та м’які пензлі, рад-
ше за все білячі [10, с. 61–62]. Із сухих матеріалів використовували графітний 
олівець, збереглося декілька рисунків вуглем, сангіновим олівцем, а також 
один аркуш, виконаний олівцем бордового кольору. Що ж до рідкої барвної 
речовини для рисунка пером та малюнка пензлем, то визначити її склад із пев-
ністю без мікроскопічного та хімічного аналізів досить важко; наскільки вдало-
ся встановити, таких аналізів стосовно рисунків кужбушків не проводили. 
П. Жолтовський використовує термін «тушований малюнок» до переважної 
більшості робіт кужбушків [1], але таке визначення не дає інформації власне 
про матеріал виконання твору: «тушований» — за словниковим визначенням 
[11] — означає те, що у малюнку було відтворено освітлення, нанесено тіні, 
причому «…для такого «відтінення» рисунків барвна речовина використову-
ється або у сухому вигляді — графітний олівець, італійський олівець (зробле-
ний із сажі), березовий вугіль у паличках, кровавик, графіт у порошку, т. зв. 
рисувальний соус, або в рідкому — розтерта на воді китайська туш, акварельна 
сепія, бістр та ін.» [12], а «малюнок» означає те, що у творі переважають плями 
тону, а не штрихи, лінії або риси [2]. Також немає ніякої різниці у технічному 
характері виконання твору між термінами «тушований малюнок», «підтушова-
ний малюнок» (№ 3// 7, 8), «малюнок тушшю» (№ 8// 17) або «малюнок з роз-
мивкою тушшю» (№ 17// 39). Можливо, П. Жолтовський використав такий 
термін, базуючись на пояснювальному написі під одним з рисунків кужбушків: 
«Где затушовано, тамъ серебро» (№ 48// 60).

О. Сидоров, описуючи матеріали і техніки старих майстрів Російськох ім-
перії, посилався на багатьох дослідників [10, с. 61], зокрема на хіміка і рестав-
ратора В. Щавинського, який ґрунтовно вивчав технологію фарб та барвників. 
Описуючи чорнила старих рукописів, дослідник дійшов висновку, що «…роз-
дивляючись без упередженої ідеї чорнила наших рукописів, ми зовсім не отри-
муємо враження безнадійної для палеографії їхньої одноманітності (…), дійсно 
впевнюємося в тому, що переважаючий буруватий тон чорнил буває абсолютно 
різних відтінків, від майже нейтрально-сивого до червоно-рудого і до брудно-
жовтого; ми помічаємо, що чорнила мали більшу чи меншу покривну здатність, 
що лягали вони не всюди однаково, або ж внаслідок нерівномірності давали 
письмо досить строкате; що висихали вони, зберігаючи часто помітний рельєф, 
іноді ж без всякого рельєфу, що написане здається іноді матовим, іноді ж ви-
лискує жирним блиском, проходить через папір і відбивається на поверхні су-
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міжних аркушів» [13, с. 35]. Усе вище сказане В. Щавинським про письмо мож-
на з певністю віднести і до деяких рисункових матеріалів творів кужбушків.

В ході свого дослідження В. Щавинський визначив, що чорнило викорис-
товували трьох типів. Перший тип — так зване «чорнило копчене» з сажі, яке 
було у всьому схоже на китайську туш [13, с. 13], теоретично українські май-
стри могли знати власне китайську туш, оскільки її, ймовірно, постачали 
з Голландії (там вона з’явилася вперше в Європі) разом із папером, але досто-
вірних відомостей щодо цього знайти не вдалося. У будь-якому випадку, певно, 
що малюнки, які зберегли чистий і глибокий чорний колір, виконані тушшю 
(китайською чи власного виробництва), яка, на відміну від чорнила, не жовтіє 
[3, с. 29].

Другий тип — флобофенові (або 
варені) чорнила, що мали складовою 
відвар кори різних дерев (переважно 
вільхи, ще згадують дуб, яблуню 
та ясен), який і надавав чорнилу тем-
ного кольору [13, с. 24–25].

Третій тип — залізні чорнила — 
має значно складніший хімізм, суттєву 
частину якого складають закисні за-
лізисті солі дубильної та галлової кис-
лоти [13, с. 24–25]. Давньоукраїнська 
рецептура приготування чорнил до-
сить численна і докладно описана [13, 
14, 15]. Базуючись на цих досліджен-
нях, можна з достатньою ймовірністю 
припустити, що у творах кужбушків 
використані чорнила усіх трьох видів, 
оскільки колір ліній та заливок має 
досить широкий спектр відтінків, який 
навряд чи може бути обумовлений лише нерівномірним впливом світла, часу 
та інших чинників. На це вказує і той факт, що в розглядуваних малюнках час-
то, як ми побачимо далі, для контуру використовували одну барвну речовину, 
а для моделювання іншу. У рисунках старих європейських майстрів туш, як 
правило, використовували не для контурування, а для «заливки» або «розмив-
ки»; часто бачимо рисунки, контури яких виконані пером і чорнилом, а тіні 
і моделювання — пензлем, тушшю [3, с. 29].

Незважаючи на невелику за обсягом спадщину, рисунки Києво-Лаврської 
школи не справляють бліде враження. Досягти певної оригінальності майстрам 
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вдалося шляхом поєднання в одному аркуші різних матеріалів та технічних 
прийомів. І особливо вражає те, що комбінації використання рисункових мате-
ріалів, при всій їхній різноманітності, дуже тактовні, у чому, безумовно, і про-
являється високий художній смак митців, створюється той самий неповторний, 
особливий рисунковий колорит.

Оскільки, як уже було сказано, техніку відмивки чорною тушшю учні 
та майстри використовували у рисунках найчастіше, ми розглянемо спочатку 
аркуші, виконані розчинними барвними матеріалами. Особливо цікаво те, що 
взірцями для учбових робіт слугували офорти та гравюри, з різкими, однома-
нітними штрихами та сухою манерою обробки форми, а відмивки, створені 
нашими майстрами за зразками вище вказаних естампів, сповнені м’якості 
та живописності. Причому це стосується майже всіх робіт, навіть зовсім учнів-
ських, і свідчить про те, що копійовано сюжет, анатомію, композицію, але 
не манеру та стиль виконання, які є власними, національними. Роботи учнів вже 
не можна назвати копіями: це творче опрацювання матеріалу.

Одним із найліричніших творів кужбушків є «Погруддя Христа-отрока» 
(№ 29// 16), який П. Жолтовський виніс на обкладинку свого альбому. Це дуже 
красива, м’яка, з тонкими тональними переходами робота, де ретельно, 
з любов’ю опрацьовані деталі. Краї малюнка дуже м’яко розчиняються на тлі 
паперу, справляючи враження нерукотворності, увагу сконцентровано на де-
талях обличчя, волосся зображено делікатніше, з меншими контрастами, що 
підсилює виразність погляду великих очей. Близька за стилем виконання робо-
та «Нерукотворний спас (плат Вероніки)» (№ 22// 2). Тонка темно-сіра від-
мивка, ближче до чорної6, в якій ретельно і водночас м’яко пророблено усі де-
талі, волосся дбайливо опрацьоване штрихами пензлем, чорні акценти 
на зіницях очей та середній лінії губ підкреслюють виразність образу. Дуже 
виразний малюнок чорною з теплим відтінком відмивкою «Шкіц жіночої голо-
ви» (№ 22// 57). Велика узагальнена тінь та світло на обличчі виконані з висо-
кохудожнім відбором, немає різкостей, темний тон акцентів на очах, бровах 
та губах м’яко вплавляється в папір. Здається, опрацьовано кожну волосину 
на локонах волосся, але зроблено це настільки м’яко і тонко, що цілісність ли-
ше виграє. Навіть невірності в конструкції (завелика відстань між очима, дещо 
сплющений ніс) виглядають як задумана стилізація.

Особливе місце серед рисунків кужбушків посідає композиція в овалі 
«Богородиця Печерська» (№ 21// 5), яку можна назвати мініатюрою не стіль-
ки через малий розмір (13,5  11 см), скільки через фантастичну якість виконан-
ня і надзвичайну деталізацію. З глибоким чорним кольором відмивки тактовно 

6 В каталозі П. М. Жолтовського матеріалом виконання вказано олівець.
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поєднано коричневий контур німбів та декору на троні, текстів на фоні та суво-
ях, виграшно розіграно композицію плям темного та світлого, рух складок 
одягу.

Очевидно, рецептура виготовлення туші також дещо різнилася, бо серед 
відмивок чорним кольором є роботи, що мають виразно холодний відтінок ін-
диго. Аркушів, виконаних цим матеріалом, небагато, але всі вони без винятку 
сповнені художньої виразності. Активно, проте без надмірностей, спрацьовує 
матеріал в аркуші «Погруддя мучениці» (№ 8// 20). Відмивка «Погруддя 
Христа» (№ 22// 85) зовсім інакша — дуже прозора, з блакитним відтінком, 
незавершена, але, водночас, довершена своєю недосказаністю.

Цікавіше і живописніше виглядають рисунки, виконані відмивкою сірою 
(розведеною) тушшю або коричневим 
чорнилом. Вони легші, прозоріші, 
у них не відчувається перевантаження 
аркуша матеріалом. Майстерна від-
мивка коричневим чорнилом 
«Архангел Михаїл перемагає дияво-
ла» (№ 1// 40), постать архангела ви-
конано пластично, без надмірностей 
тону, хоча, можливо, дещо заважають 
композиційній цілісності аркуша не-
врівноважені темні плями на постаті 
диявола.

Малюнок «Плащаниця» (№ 17// 
24) зроблений сірою відмивкою у три 
тони, без контуру; постать Христа ви-
глядає дуже символічно та узагальне-
но, стилізація форми полягає у нехту-
ванні деталями, що створює відчуття 
неземного та вічного.

Без сумнівів, до справжніх ше-
деврів належить робота «Свята Цецілія» (№ 8// 22)7, де бачимо вишукане по-
єднання світло-сірої відмивки та штрихів контуру пензлем з чорними акцента-
ми пером на клавішах музичного інструменту і темною плямою тіні від голови 
на комірі плаття. Рисунок, побудований на сполученнях сірих відтінків, вигля-
дає як кольоровий завдяки майстерно розіграним тоновим плямам.

7 Інша робота з таким самим мотивом, але з другою постаттю на задньому плані, на-

звана «Дама грає на клавесині» (№ 20// 26); напевно, правильною є друга назва.
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Надзвичайно виразний вигляд мають аркуші, мальовані синім чорнилом. 
Особливо цікаво те, що у них є аналоги, виконані чорною відмивкою, — 
на цих прикладах яскраво відчутно, яку роль відіграє колір у рисунковому 
творі. Аркуш «Погруддя юнака» (№ 8// 7а), очевидно, мальований з того 
самого зразка, що й згадане вище «Погруддя Христа-отрока» (№ 29// 16). 
Хоча малюнок синім чорнилом виконано трохи різкіше за чорну відмивку, 
проте глибокий синій колір додав образу загадковості та таємничості. Подібне 
виконання одного мотиву різними матеріалами бачимо в аркушах «Постать 
ангела» (№ 14// 60а) — синя відмивка, і «Постать ангела» (№ 14// 73а) — 
чорна відмивка. Робота синім чорнилом значно виразніша, ангел неначе па-
рить у повітрі, блакитні розтяжки тону створили відчуття легкості та прозо-
рості.

Становлячи окрему, досить велику групу, рисунки пером мають цілком 
інший характер, в них сильніше проявляються особисті вподобання майстра, 
його стиль та почерк. Якщо відмивки, особливо чорною тушшю, дуже схожі 
між собою, творча індивідуальність рисувальника в них проявляється слабо, 
оскільки виконані вони учнями, то перові рисунки значно цікавіші — радше за 
все, до цієї техніки зверталися здебільшого вже досвідчені майстри. Чорною 
тушшю, пером виконано досить виразні рисунки «Поясні фігури трьох проро-
ків» та «Дві напівпостаті пророків» (№ 14// 18, 20а), в яких живою та м’якою 
лінією окреслено лише контур. «Старозавітна трійця» (№ 17// 31) — експре-
сивно рисована композиція в колі, єдина у своєму роді: схожих на цей аркуш 
серед рисунків кужбушків немає. Хоча вона не дуже вправна, трохи забагато 
матеріалу, але її можна назвати саме творчим ескізом композиції, видно актив-
ний, творчий пошук плям та композиційних ритмів.

Робота «Стареча голова в профіль» (№ 22// 87а) має гравюрний зразок 
(№ 23// 9), при порівнянні цих двох творів видно, що рисунок — творча пере-
робка, а не сліпе копіювання — має вищий художній рівень. Це живий, швидкий 
начерк, рухи пера, яким опрацьовано риси обличчя, легкі і невимушені, лінія 
впевнена, пензлем дуже тонко мальовано волосся, на щоці, вусах та одязі нане-
сено невеликі мазки світло-сірої туші для узагальнення форми.

Образніше та гармонійніше враження справляють перові рисунки заліз-
ним чорнилом [7, с. 25–26, 13, с. 25], їхній колір вже не холодно-чорний, як 
у роботах тушшю, а радше кольору сепії, що, залежно від складу чорнил, варі-
юється від чорного через сепію, коричневий до сталево-сірого. Одним із най-
кращих взірців використання залізного чорнила є парні рисунки «Христос 
на престолі» та «Богородиця на престолі» (№ 21// 7а, 8), виразний контур яких 
переливається у всіх вищеназваних відтінках в одному аркуші. Парні роботи 
«Богородиця на хмарах» і «Христос-вседержитель на хмарах» (№ 21// 39а, 40) 
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вирізняються швидкою, рухливою, не засушеною лінією, обличчя ледь торкну-
ті декількома штрихами, живописно трактовано складки одягу.

Перові рисунки коричневого кольору вочевидь виконано флобофеновим 
чорнилом, бо саме такі чорнила, вицвітаючи, набувають яскраво-гарячого бу-
рого тону, зовсім не схожого на кольори ані сажних, ані залізних чорнил [13, с. 
26], як і колір більшості написів на аркушах. Впевнено, однією лінією виконано 
декоративний начерк «Мотив орнаменту. Благословляюча рука» (№ 17/ 32а), 
який вирізнює красива композиція та виразний рух пальців руки. Рисунок 
«Богородиця з Антонієм і Феодосієм Печерськими та ангелами» (№ 17// 26) 
— легкий, об’єм рук та обличчя створено лише через лінії, голови ангелів схожі 
на західноєвропейські взірці епохи Відродження. В аркуші «Плащаниця» 
(№ 17// 23) тіло Христа рисовано дуже легкими, окремими, злегка заовалени-
ми штрихами, які наче тануть у повітрі, що, контрастуючи зі смугою напису 
темними, добре випрацюваними літерами довкола зображення, створює вра-
ження неземного.

Рисунки сірою (розведеною) тушшю пером — легкі і прозорі. Контурна 
лінія аркуша «Деісус» (№ 16// 14), ледь торкана і трепетна, створює дуже тон-
кий образ. Матеріал стриманого і впевненого рисунка «Князь Володимир (?)» 
(№ 21// 14) подано у каталозі П. Жолтовського як олівець, і, дійсно, так зда-
ється на перший погляд, насправді ж це світло-сіре чорнило, перо, яким зро-
блено контур і декор на одязі. Дуже вдало використано можливості прозорої 
тепло-сірої лінії у серії рисунків євангелістів (№ 21// 44–51). Особливо інте-
ресний перший аркуш цієї серії, в якому при мінімумі засобів досягнуто макси-
мум виразності: тонкою лінією кольору світлої сепії, яка місцями геть утрача-
ється, створено характерне обличчя, виразний погляд очей, вправний 
і пластичний рух руки.

Велика частина творів — роботи, які виконано поєднанням рисунку пером 
з відмивкою, що значно збагачує засоби виразності художника, розкриває пе-
ред ним більше можливостей. У такій техніці, очевидно, робили переважно ес-
кізи для майбутнього живопису, бо на аркушах часто присутні підписи кольо-
рів на різних деталях зображення. Пейзажі (№ 11// 12, 12а) досить живо 
виконано пером та відмивкою чорною тушшю. В аркушах цього кужбушка з но-
мера 13 по 23а вклеєні офорти із зображеннями пейзажних мотивів, які схожі, 
хоч і не подібні, з рисованими, і варто зазначити, що лінія пером значно плас-
тичніша від офортної, а плями тону надають роботам живописності.

Динамічнішими та активнішими виглядають малюнки, що поєднують ко-
ричневий контур пером із чорною або темно-сірою відмивкою. Аркуш «Свята 
Варвара» (№ 17// 17) один з найпоказовіших: якісна, ретельна чорна відмивка, 
не перевантажена тоном, та живий, з різним натиском пера контур надають 
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малюнку виключної виразності; коричневий декоративний візерунок, розкида-
ний по складках одягу, дуже органічно вписується у чорну відмивку і не справ-
ляє враження еклектичності. Цікавий прийом використано в аркуші «Сивіла» 
(№ 9// 17): коричневу відмивку та контур перекрито зверху відмивкою чорною 
тушшю, що надає малюнку особливої м’якості та живописності. Сполучення 
коричневої відмивки з перовим коричневим контуром малюнка «Мадонна з не-
мовлям» (№ 1// 38а) створює теплий і приємний колорит, справляючи вражен-
ня інтимності, наголошення тіньових плям, пластична лінія ставлять його у рі-
вень із багатьма західноєвропейськими творами. «Мадонна з Христом-немовлям 
серед хмар» (№ 1// 41) — дуже світла, делікатна робота, в якій відчувається 
вправна рука майстра: тон виділено лише в глибинах тіней, руки та край одягу 
немов розчиняються у повітрі, хмари ледь торкнуто відмивкою, яка плавко впи-
сується в красивий коричневий тон паперу. Виразні, легкі та мальовничі пейзажі 
виконані коричневим чорнилом, пером та сірою відмивкою (№ 11// 4,5,6).

Поєднання чорної (темно-сірої) туші пером та світло-сірої відмивки 
справляє враження стриманості та урочистості. Такими є аркуші «Архангел 
Михаїл» (№ 47// 43) та «Свята Варвара» (№ 47// 45а). Ескізніший вигляд ма-
ють малюнки темно-сірою тушшю, пером та сірою відмивкою у два-три тони 
«Бог-отець, Богородиця, Іоанн Хреститель» та «Серафім» (№ 17// 3,3а).

Малюнки світло-сірою тушшю, пером зі світло-сірою відмивкою мають 
зовсім інакший настрій: урочистість поступається місцем тендітності та легко-
сті. Здебільшого, це — незавершені твори, що аж ніяк не применшує їхньої ху-
дожньої цінності. Складна, багатофігурна композиція «Різдво Христове, по-
клоніння волхвів та стрітення» (№ 30// 87) виглядає дуже легкою, незавершений 
малюнок — м’який і тонкий. Стриманий і тендітний аркуш «Благовіщення» 
(№ 21// 10) зроблено чорнилом, пером та холодною сірою відмивкою.

Аркуші, контур яких виконано світло-сірою тушшю, а відмивку — чорною, 
являють собою переважно незакінчені твори: по завершенню малюнка контур 
мусив би зникнути під шаром відмивки. Прикладом може слугувати досить при-
ємна, хоч і дещо учнівська робота «Христос, що благословляє» (№ 20// 59а).

Значно меншу групу за кількістю, проте не за якістю, становлять малюнки 
пензлем. Використання пензля замість пера вагомо збагачує виразність лінії, її 
живописну гру. І хоча, з першого погляду, їх не завжди можна відрізнити, 
оскільки пензлева лінія так само тонка, а місцями навіть тонкіша, ніж перова 
(через що у каталозі П. Жолтовського часто вказано перо замість пензля), при 
уважному розгляді різницю досить добре видно: лінія, проведена пензлем, од-
накова в тоні по ширині і довжині, а лінія пером має згущення тону по краях, 
а також на початку риси. Два варіанти «Проекту різьблених царських дверей», 
однакових за рисунком, різняться лише матеріалом виконання: один із них 
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мальовано пензлем, чорною тушшю (№ 17// 37), а другий — пензлем, коричнево-
сірим чорнилом (№ 17// 38), проте саме завдяки варіаціям кольору аркуші 
справляють цілком відмінне враження. Особливості їм надає те, що пензлем 
опрацьовано не лише контурну лінію, а й пройдено штрихами об’єм. У такій 
само техніці, тільки тепло-коричневим чорнилом, виконано два вправні рисун-
ки «Постаті воїнів» (№ 8// 38а), колір яких виглядає особливо старовинним 
і вицвілим. Красу і виразність чистої лінії пензлем, без підштриховки, розкрито 
в аркушах «Ангели» (№ 48// 57а, 58), темно-сірий контур має різний тон, в за-
лежності від натиску інструмента. Начерк елементу народного орнаменту 
«Квітка» (№ 22// 89а) виконано пензлем настільки тонким сірим контуром, що, 
на перший погляд, виникає враження рисунка олівцем.

Малюнок пензлем також поєдну-
вали з відмивкою, як і рисунки пером. 
Так, в малюнку «Благовіщення» 
(№ 30// 91) коричневий контур вико-
нано пензлем, місцями, можливо, пе-
ром (на волоссі ангела), а відмивку — 
сірою тушшю в один тон. Аркуш 
«Погруддя Христа» (№ 35// 29) дуже 
образний; колір чорнила переливаєть-
ся від сірого через сепію до коричне-
вого. Відчутне віртуозне володіння 
пензлем, лінія плечей, лівої фалди 
одягу, волосся має сірий відтінок, ри-
си обличчя — коричневий. Очі опра-
цьовано з мистецьким відбором, ціль-
на, узагальнена тінь, брови зроблені 
одним рухом, випрацювано вуха, бо-
роду та губи.

Художністю та якістю виконання 
виділяється серія малюнків апостолів із янголами, виконаних дуже легкою сірою 
відмивкою, причому активну роль у них відіграє живий сірий контур пензлем 
(№ 8// 10–13а). Так само прозоро-сірим контуром пензлем і легкою відмивкою 
мальовано незавершений малюнок «Мадонна з немовлям на хмарах» (№ 14// 
64); підфарбовані аквареллю жовті зорі над головою мадонни пролесировано 
зверху сірим тоном, що створило в результаті дуже вдалий, тонкий колір.

Підфарбовані, кольорові та виконані на тонованому папері аркуші ми роз-
глянемо пізніше (хоча, безумовно, їхні матеріали слід віднести до розчинних 
барвних речовин) через дві причини. По-перше, сухі рисувальні матеріали лавр-
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ські митці часто використовували разом із відмивкою тушшю або чорнилом, що 
у деякою мірою поєднує їх з уже розглянутими аркушами, а по-друге, характер 
емоційної виразності кольору і його впливу на сприйняття глядачем відносить 
кольорові аркуші до цілком окремої категорії.

Отже, сухих рисувальних матеріалів у художньому арсеналі лаврських 
майстрів, як уже зазначалося, було лише три: графітний, вугільний та сангіно-
вий олівці. Проте, вдале сполучення їх одного з другим та з «мокрими» техні-
ками дало митцям можливість створювати багаті за фактурами і кольором ри-
сункові аркуші.

Олівець використовували переважно як допоміжний матеріал для побудо-
ви зображення, який в процесі роботи зникав під нашаруванням іншого матері-
алу, що явно видно на незавершених рисунках (№ 6// 30а та ін.). Іноді олівцем 
розділяли аркуш на квадрати для полегшення переносу зображення зі зразка 
(№ 29// 26–30а та ін.), [1, с. 14–15]. Також збереглися і такі твори, де олівець є 
самостійним матеріалом. Це, безумовно, радше начерки, ніж довгострокові 
пророблені аркуші, проте вони сповнені виразності та краси. У рисунку 
«Постать мучениці Варвари» (№ 21// 64а) відразу видно руку справжнього 
майстра: пластичною лінією, яка згущується тоновими акцентами на очах, ку-
тиках рота і руці з рукояткою меча, виразно подані деталі. «Голова старого 
чоловіка» (№ 21// 65) — портрет з легкою розтушовкою олівцем по тіньових 
місцях, тоновий наголос зроблено на очах та носі, все інше розчиняється на тлі 
паперу, лише для композиційної рівноваги підкреслено потилицю. Напівстертий, 
дуже погано збережений рисунок «Чоловічий портрет» (№ 16// 38а)* навіть 
у такому стані демонструє талант і високий рівень майстерності виконавця. 
Можливо, портрет роблено з натури, добре відчутно конструкцію та пластику 
форми, дальнє око мальовано у перспективно правильному скороченні, тоно-
вим акцентом підкреслено носову кістку та вилицю, волосся майже не видно, 
борода зроблена легко і живо. Привертає увагу вдала та цікава компоновка: 
голову трохи зсунуто вліво від центру, в напрямку повороту обличчя, проте 
композицію врівноважено за рахунок вміло розставлених тонових акцентів. 
Художній відбір деталей зроблено зі смаком: ближня брова намальована, даль-
ня — ні, лише підкреслено надбрівну дугу.

Інше враження справляють рисунки, виконані олівцем у поєднанні з від-
мивкою. У них роль олівця, так би мовити, проміжна: його не можна назвати 
уповні самостійним матеріалом, оскільки він великою мірою підпорядкований 
широким плямам відмивки, але й не правильно назвати допоміжним, бо активна 
роль лінії в зображенні очевидна. Так само, як і перові рисунки з відмивкою, 
вони справляють дуже приємне враження легкості і вправності майстра. 
Красивий колорит створено в аркуші «Аполлон поражає дракона» (№ 12// 29) 
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завдяки поєднанню сріблястого тону олівця з фарбою сангінового кольору, 
причому постать Аполлона і масу дерева над ним зроблено відмивкою, заштри-
хованою пензлем, а дракона і решту пейзажа лише обведено цією ж, але блідою 
фарбою. Отже, і нашим майстрам був відомий прийом старих майстрів Європи, 
які іноді малювали розтертими на клейовій воді сухими фарбами, типу сангіни 
або натурального (шиферного) італійського олівця [3, с. 28].

Олівцем, пером і коричневим чорнилом зроблено начерки «Перспективний 
малюнок» та «Мадонна з ключами і тіарою» (№ 8// 18а, 19). У схожому за 
технікою аркуші «Постать апостола» (№ 19// 53а) замість коричневого чорни-
ла використано синє.

Рисунків сангіновим олівцем збереглося порівняно небагато, але майже 
всі вони дуже високого технічного 
рівня. Одним із найкращих є аркуш 
«Мадонна з немовлям» (№ 8// 21а), 
який виділяється з-поміж інших за-
вдяки тонкому мистецькому відбору, 
в ньому відчутна велика форма, уза-
гальнене світло та тінь підкреслено 
віртуозно рисованими деталями. 
«Постать сидячої каріатиди», 
«Створення Єви», «Чоловіча та жіно-
ча голови» (№ 30// 95а, 96, 96а) вико-
нані сангіновим олівцем з розтушов-
кою, що надало їм ще більшої 
пластичності; м’який, просторово роз-
працьований контур місцями зовсім 
знівельовано. Також дуже вправний, 
зі вдало розміщеними наголосами 
«Портрет чоловіка з вусами» (№ 43// 
6а)*. Начерки лінійно-контурного ха-
рактеру не менш цікаві за попередні аркуші: «Два двосторонніх малюнки чоло-
вічої голови» (№ 8// 5) досить незвичні своєю композиційною знахідкою.

Легкий і тонкий аркуш «Архангел Михаїл» (№ 43// остання сторінка об-
кладинки)* демонструє виключно органічне поєднання сангінового олівця 
та відмивки сірою тушшю, якою прокладено напівтони на обличчі та руках.

Коричневий перовий контур рисунка «Воскресіння Христа» (№ 8// 38а), 
легкий, рухливий та живий, рисовано зверху по розтушованому начерку бор-
довим олівцем. Цей аркуш є єдиним прикладом використання олівця такого 
кольору.
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Рисунків вугільним олівцем збереглося не багато, проте це все справжні 
витвори мистецтва. М’які та виразні портрети «Чоловіче погруддя» та «Чоловіча 
голова в шоломі» (№ 22// 19а, 20) вражають вправністю використання матері-
алу, проникливий погляд очей майстерно відтворено живою, невимушеною лі-
нією. Аркуш «Чоловіча голова» (№ 22// 21а-22) виконано, радше за все, з на-
тури (можливо автопортрет): поворот голови більше, ніж у три чверті, а очі 
з напругою вдивляються у глядача. Відчутно цілісну велику форму голови, а де-
які помилки в конструкції — губи та ніс більше в профіль, ніж очі та лоб, — 
не применшують позитивних якостей. Привертає увагу цікава композиція: ри-
сунок розміщено по горизонталі на обох сторінках так, що обличчя повністю 
вміщується на правій сторінці, а ліву займає лише велика, м’яко подана маса 
бороди, без якої портрет значно втратив би у виразності характеру.

Тепер надійшла черга для розгляду аркушів з активнішим звучанням ко-
льорових матеріалів. Якщо про кольорову гаму розглянутих вище творів можна 
було говорити лише з певною натяжкою, оскільки тонкі градації відтінків від 
чорної туші до сангінового олівця не несуть у повній мірі вагу колористичного 
звучання, то рисунки на тонованому папері вже, безумовно, мають у собі дій-
сно барвний початок. Тонування паперу значно збагачує виразність мистець-
ких засобів, про що лаврські майстри знали і успішно використовували цей 
прийом. В одному з альбомів естампів маємо гравюри на сірому папері (№ 30// 
69а-72, 75–77), які мають дуже гармонійний вигляд, — можливо, вони вплинули 
на використання українськими митцями тонованих аркушів. Декілька рисунків 
виконано на папері приємного рожевого кольору. На аркушах «Архідиякони 
Стефан і Лаврентій» (№ 8// 9а), «Страж при гробі Христа» (№ 8// 19а)  місця-
ми втрачено верхній шар паперу, тому видно, що папір не кольоровий, а саме 
тонований. Перовий коричневий контур та сірі штрихи моделювання об’єму 
у поєднанні з тоном паперу створюють дуже гармонійний колорит. Виграшно 
підкреслено красу рожевого тонування у сполученні з чорними перовими 
штрихами в начерку «Ангел» (№ 8// 36а). Темно-рожевий колір надав рисунку 
«Анімалістичні мотиви» (№ 12// 34)* значно активнішого звучання. Фарбу для 
тонування взято дуже міцну, бо навіть на місцях втрат видно, що вона глибоко 
просочилася в нижні шари паперу; чорна туш, якою виконано зображення, має 
вигляд індиго.

Декілька малюнків виконано на темному папері, який правильніше буде 
назвати ґрунтованим, аніж тонованим, настільки корпусно колір ґрунту вкри-
ває папір. Виконане на темно-сірому тлі зображення «Богородиці з мечем 
у грудях» (№ 8// 20) опрацьовано чорним та білилом, яке, мабуть, від часу по-
темнішало, і тепер має вигляд темно-кремового. Колір тла відіграє у цій роботі 
найактивнішу роль, надаючи постаті монументальності та об’ємності. Тло ар-
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кушів «Жінка годує вівцю» та «Погруддя жінки» не темно-зелене, як вказано 
у каталозі П. Жолтовського, а радше темно-сіро-синє, зображення опрацьова-
но так само, як і в попередньому творі: чорна, ближче до кольору індиго, туш, 
білила у два тони. Серед аркушів «абецадел» збереглися кольорові гравюри 
у декілька дощок: вохра, коричневий — високий друк, чорний — глибокий, 
на злегка жовтуватому папері (№ 46// 2а); та у дві дошки: вохра та чорна 
(№ 46// 19,38,70,131). Можливо, саме вони підказали українським митцям тех-
нічний прийом для створення малюнків на тонованому папері з білилами.

Аркуші, виконані з використанням прозорих та корпусних фарб, є, безу-
мовно, одними з найцікавіших з колористичної точки зору і належать, як уже 
було сказано, до цілком окремої категорії. Цікаво провести паралель між під-
фарбованими рисунками лаврських 
майстрів та розфарбованими західно-
європейськими естампами. В останніх 
використано дуже яскраві кольори, 
які не втратили інтенсивності з часом: 
краплак, рожева холодна і тепла, жов-
та, фіолетова, смарагдова, темно 
та яскраво-зелена, блакитна та корич-
нева (№ 27). У деяких гравюрах фарби 
нанесено досить грубими плямами, 
не особливо зважаючи на контури 
(№ 12// 1, 1а), (№ 14// 77а). Мец-
цотинто також розфарбоване дуже 
неприємними, солодкуватими кольо-
рами: рожевим, синьо-зеленим, сала-
товим, блакитним, а не зафарбовані 
місця виглядають особливо чужорід-
но (№ 30// 8). Розфарбовані гравюри 
із золотом (дуже схожі за кольором 
на попередні) — ще більший прояв несмаку (№ 30// 9а, 10, 39–49). Слід наголо-
сити, що подібна кольорова негармонійність у підфарбованих рисунках лавр-
ської школи абсолютно відсутня. І хоча, на перший погляд, характер викорис-
тання кольору може видатися подібним, але такт, з яким введено колір 
в рисункові аркуші, особливо вигідно відрізняє твори українських майстрів від 
західноєвропейських зразків. Підфарбовка рисунків аквареллю відіграє різну 
роль в роботах і, відповідно, справляє різне враження. Активність використан-
ня кольору варіюється від мінімального, як в ескізах «Оправи євангелія» 
(№ 3// 9,10), до повноцінного, як у малюнку «Птах, що дзьобає квітку» 
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(№ 26// 52а), який неправильно було б назвати розфарбованим: це вже власне 
кольоровий малюнок, де колір виступає активним компонентом зображення. 
Тепло-рожевий колір паперу задає визначальний тон колористичної гами, кон-
тур мальовано сепією, пензлем, прозорі фарби нанесено у декілька лесирувань, 
лише краї пелюсток квітки зроблено напівкорпусною жовтою; виразність ко-
льорової палітри малюнка підкреслюють яскраві червоні квіти. Розфарбована 
гравюра «Птах» (№ 30// 50) за мотивом дещо схожа на розглядуваний малю-
нок, але, безсумнівно, цей гравюрний аркуш не є взірцем колористичного ви-
рішення твору українського майстра. Хоча кольорова палітра цих двох робіт 
має багато спільного — кармін, стриманий жовтий, вохра, блакитний, холод-
ний світло-зелений, проте пігменти фарб мають явно різне походження: барв-
ники малюнка ближче до природних, а барви гравюри мають вигляд ненату-
ральних, штучних, до того ж прозора фарба, прокладена по жорстким рисам, 
має чужорідний вигляд.

Дуже незвичне враження справляє малюнок «Бог-отець з мертвим тілом 
Христа» (№ 30// 78), виконаний пером і відмивкою чорною тушшю; мазки бі-
лила прокладено по складках одягу, короткі штрихи-риски червоною фарбою 
нанесено уздовж по руках, тілу та волоссю Христа, що, підкреслюючи об’єм, 
викликає водночас відчуття тривоги. На перший погляд, аркуш виглядає дещо 
наївно, але при уважнішому розгляді видно, що невипадково використаний 
принцип «мінімум засобів — максимум виразності», спрацьовує завдяки емо-
ційній виразності червоного кольору досить вражаюче.

У решті малюнків з використанням акварелі колір відіграє значно меншу 
роль: розфарбовка задля доповнення зображення [16, с. 282]. Так, наприклад, 
«Пейзаж з вітрильником» (№ 12// 20)* дуже тактовно підфарбовано блакит-
ним, коричневим і блідо-червоним, що наближає зображення до передачі ре-
ального забарвлення предметів. Так само спрацьовує колір в аркуші «Орли 
та пейзаж» (№ 14// 78). В аркуші «Іоанн Хреститель» (№ 8// 4а) відмивка 
чорною тушшю дуже органічно сплавлена з живописними плямами червоного, 
вохристого та зеленуватого кольору. Малюнок сірою відмивкою «Козак-
бандурист» (№ 20// 67) розфарбований дещо сухіше, акварельні заливки чер-
воною, жовтою та синьою фарбами лише у тіньових частинах мають темніший, 
корпусний відтінок.

Зовсім інший характер мають ескізи орнаментів вишивки чи розпису, ви-
конані в народному стилі, і розфарбовані корпусною фарбою, зв’язуючу речо-
вину якої, так само, як і склад чорнила, неможливо визначити з певністю без 
хімічного аналізу. Як відомо, акварель, гуаш і темпера відрізняються між собою 
саме зв’язуючою речовиною: для акварелі це рослинний клей, для гуаші — клей 
тваринного походження, для темпери — емульсія різноманітного складу [17, 
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с. 162–168]. На вигляд фарби цих аркушів (окрім малюнку «Дві квітки» (№ 14// 
85а), який виконано, радше за все, гуашшю8) схожі між собою і мають розплив-
чаті масні плями довкола дуже корпусно мальованого зображення, отже, це 
явно не акварель і не гуаш, можливо олійні чи темперні фарби. Про те, що ста-
рі майстри любили експериментувати, вводячи іноді у свій рисунок олійну 
фарбу, яка залишала на папері масну пляму, вказував і О. Сидоров [18].

Малюнок «Орнаменту» (№ 14// 94)* складається з двох частин, менша 
з яких виконана на коричневому папері. Техніка виконання дуже подібна 
до живописної: зображення не можна назвати розфарбованим, воно досить 
ретельно опрацьовано корпусними мазками, які мають виразний рельєф і ви-
блискують під певним кутом нахилу до світла. Також досить цікаві, схожі за 
технікою виконання мотиви «Орнаменту» (№ 47// 56) та «Шість розкольоро-
ваних квіток» (№ 30// 88а).

Окремо хотілося б сказати про аркуші, що являють собою, за визначенням 
О. Сидорова, одну з найцікавіших галузей суто рисункової або графічної май-
стерності, яка не є властива живописним процесам, — про прориси, або пере-
тірки. Відіграючи спочатку роль технічного або іконографічного допоміжного 
засобу, вони, безсумнівно, упродовж свого розвитку досягли високого ступеня 
досконалості й свідчать про виключний рівень лінійно-контурної вправності 
старих майстрів Русі [10, с. 62]. Для мистецтва України це особливо цінні 
пам’ятки, оскільки перетірки саме українських майстрів практично не збере-
глися, лічені аркуші знаходяться серед творів кужбушків. Як відомо, для вико-
нання перетірок використовували чорну фарбу, змішану з випареним часнико-
вим соком [14, с. 276–277]. Плями, що лишилися від неї на папері, схожі 
на плями довкола зображень кольорових орнаментів корпусними фарбами. Це 
ще раз доводить недостатність візуального вивчення матеріалів українського 
рисунка і необхідність ретельних хімічних та мікроскопічних аналізів.

Високою майстерністю вирізняється аркуш «Постать Христа» (№ 41// 2)* 
букви напису, які писано у дзеркальному відображенні, підтверджують, що це 
саме перетірка. Папір темно-коричневий, наче обгорілий, ламкий, чорна лінія 
надзвичайно пластична, жива і красива, має різний натиск по абрису рук та ті-
ла, тонкість рис обличчя майстерно підкреслено широкими мазками складок 
плащаниці. Парні поясні портрети Христа і Богородиці (№ 11// 2а,24) очевид-
но були мальовані на одному аркуші (нижні півкола овалів заходять одне на од-
не), який потім був переплетений у зошит, а з часом, через погану збереженість, 
розпався навпіл. Лінії перетірок проходять по контурах сколків (контурах зо-

8 «…середні віки знали вже і прозору водяно-клейову фарбу і аналогічну фарбу по-

кривну, непрозору, яку вірніше було б продовжувати називати гуашшю» [18].
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бражень, проколотих дірочками), це добре видно на зворотних сторонах арку-
шів. Якщо матеріал виконання портрету Христа спершу здається м’яким корич-
невим олівцем, схожим на сучасну сепію, то на портреті Богородиці добре 
видно, що це відбиток фарби: трохи ширша лінія, яка не має такої чіткості, як 
у першому аркуші, до того ж, довкола ліній, в місцях, де фарбу накладено гус-
тіше, видно масні плями. Жива, рухлива лінія аркуша «Постать святої» (№ 38// 
26а)* виконана чорною фарбою з білилами, довкола мазків також розплива-
ються масні плями, тонкі деталі, майстер, очевидно, не встиг або забув їх на-
вести, бо довкола пальців лівої руки видно лише тонкі вдавлені лінії. На рисун-
ку «Троє святителів (фрагмент), п’ять святителів» (№ 21// 69) добре видно, що 
рисунок попередньо переведено перетіркою: під начерком, виконаним пером, 
вилискують маленькі крапочки інакшого матеріалу, чорнішого і блискучішого. 
Як ми вже бачили, техніку перетірки і сколювання часто використовували вод-
ночасно. Крім названих, збереглося ще декілька аркушів сколків: «Постать 
святої» (№ 41// 8)* — пластична жіноча постать у повний зріст, задрапована, 
із сімома мечами в грудях, а також аркуш з дірчастим зображенням Антонія 
і Феодосія Печерських, який використано для малюнка «Постать мученика» 
(№ 9// 12).

Для практичної роботи художника технічна сторона твору є дуже цікавою 
і важливою. Навчаючись на прикладах старих майстрів, копіюючи їхні твори, 
вивчаючи мистецьку спадщину минулих поколінь, художник збагачує свій до-
свід і шліфує майстерність. І якщо величезну користь приносить вивчення сві-
тового мистецтва, то ще більшу приносить вивчення надбань свого власного 
минулого, бо таким чином зміцнюється коріння, чіткіше окреслюються особли-
вості національної школи. Не викликає сумніву, що митці Києво-Лаврської 
майстерні прекрасно володіли багатьма техніками рисунка, використовуючи 
майже всі рисункові матеріали, відомі західноєвропейським художникам. Не 
зважаючи на те, що більшість рисунків кужбушків є учбовими завданнями, 
знач на їх частина виконана на високопрофесійному рівні і займає гідне місце 
у скарбниці світового мистецтва. Вони заслуговують на уважне вивчення і є 
прекрасними зразками для учбового копіювання. На жаль, 1982 року, коли ви-
давався альбом малюнків Києво-Лаврської іконописної майстерні під редакці-
єю П. Жолтовського, рівень можливостей поліграфії був на низькому рівні, 
чорно-білі репродукції, надруковані в цьому альбомі, не дають повного уявлен-
ня про техніку та матеріали українського рисунка, і через це не можуть слугу-
вати для копіювання. Безумовно, найкращі аркуші кужбушків заслуговують 
на якісне факсимільне видання, яке дало б можливість належно оцінити скарби 
українського рисунка широкому колу шанувальників мистецтва, як професіо-
налів, так і аматорів.
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У Музеї мистецтв ім. Б. та В. Ханенків відкрилася нова експозиція, при-
свячена всесвітньо відомим синайським іконам VI–VII ст. Ікони понад десять 
років перебували у сховищах музею, де їх досліджували, реставрували, готува-
ли до експонування. Для унікальних пам’яток ранньої християнської культури 
були створені експозиційні бокси. Протягом цього часу ікони не раз приймали 
участь у грандіозних виставкових проектах по всьому світі: на Криті, в Афінах, 
Салоніках, Римі, Брешії, Дюссельдорфі, Москві, — і ось тепер вони знову по-
вертаються до українського глядача.

Спеціалістам київська колекція синайських ікон була відома давно. Жодне 
серйозне дослідження візантійської культури, жодна монографія, що стосу-
ється вивчення джерел іконопису, не обходиться без згадки про ці перші в іс-
торії християнського іконовшанування «восколиті писання», як подібні ікони 
називали стародавні автори.

На відміну від попередньої музейної експозиції, чотири ранні ікони — 
Богоматір з немовлям Христом, Іоанн Хреститель, Святі Сергій і Вакх, 
Мученик і мучениця (VI–VII ст.) і пізніша портативна мозаїчна ікона Святий 
Миколай (XIII cт.) — тепер будуть показані в окремому залі, як, власне, й на-
лежить унікальним пам’яткам, що мають не лише сакральне значення, але й ве-
личезну художню цінність. Велику увагу було приділено оформленню залу. 
Сьогодні він виглядає, як невеличка каплиця, де шанувальники мистецтв мо-
жуть віддати данину високій майстерності візантійських іконописців, а віряни 
— звернутися до ікон із молитвою. Особливу атмосферу створює символічне 
кольорове вирішення залу. Синій, «космічний», колір, який асоціювався з ко-
льором небес, мав у візантійській культурі стійке емблематичне значення — ві-
чної Божої істини. Саме темно-блакитним є тло прадавніх ікон. Згодом цей 
колір в іконописі буде змінено на золотий.

Олена ЖИВКОВА

ВІЗАНТІЙСЬКІ ІКОНИ У ЗІБРАННІ
МУЗЕЮ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ
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Тільки у знаменитому монастирі Святої Катерини на Синаї тепер можна по-
бачити чотири ікони, які за віком та технікою живопису є подібними до образів 
з Музею Ханенків: Христос Пантакратор, Апостол Петро, Христос Еммануїл 
і Богоматір на троні зі святими Феодором і Георгієм та ангелами. Дослідники 
датують ці пам’ятки VI–VII ст., так само, як ікони з київського зібрання. Ще три 
близькі за часом написання ікони, присвячені Богородиці, сьогодні відомі як свя-
тині міста Риму. Одна з них зберігається в Пантеоні, дві інших — у церквах Санта 
Марія Новелла і Санта Марія ін Трастевере. Рідкісні древні ікони зі синайського 
монастиря і храмів Риму належать церкві, проте жодне художнє зібрання світу, 
крім Київського музею мистецтв ім. Б. і В. Ха ненків, не зберігає подібних унікаль-
них експонатів. Ця колекція є не лише одною з найдорогоцінніших київських ре-
ліквій, подібно скіфській пекторалі, мозаїкам Софії, храмовому комплексу 
Лаври, Золотим воротам вона належить до скарбниці світової культури.

Чотири ікони є найдавнішими з усіх, що дійшли до нашого часу. Вони були 
створені невідомими художниками майже п’ятнадцять століть тому й пережи-
ли не одну соціальну катастрофу. Трагічні перипетії історії знищили безліч 
пам’яток культури, втім «восколиті писання», які багаторазово опинялися пе-
ред загрозою неминучої загибелі, істинною випадковістю завжди залишалися 
неушкодженими. Ще на початку їхніх мандрів у часі і просторі християнські 
прочани привезли ікони в монастир Святої Катерини, віддалений від мирських 
пристрастей завдяки розміщенню на краю Аравійської пустелі. Таким чином, 
ці реліквії збереглися від вандалізму візантійських іконоборців у VIII–IX ст.

Монастир Св. Катерини, — один із найдавніших монастирів світу, знахо-
диться біля підніжжя знаменитої гори Синай, де, згідно зі Священним Писанням, 
Мойсею були даровані Скрижалі Заповіту. Зведений візантійським імперато-
ром Юстініаном в VI ст. на місці, де ще в давніші часи існували скити монахів, 
цей монастир і нині зберігає унікальне зібрання ікон — від згаданих вже рари-
тетів VI — VII ст., до образів, створених сучасними іконописцями.

В першій половині VII ст. Синай, як і інші східні провінції Візантійської 
Імперії, опинився на шляху арабських завойовників, які спустошували древні 
християнські центри Сходу: Дамаск, Ієрусалим, Олександрію. Не один раз по-
грабування міг зазнати і монастир Святої Катерини, але, на щастя, синаїти 
володіли священним для мусульман документом — хартією (Ahtiname), який за 
легендою подарував монастирю сам пророк Мухаммад. Подорожуючи по 
Синаю, він опинився біля стін монастиря і був привітно зустрітий ченцями. 
Згодом Мухаммад власною рукою утвердив документ, який гарантував святи-
ням монастиря недоторканість, і навіть звільнив синаїтів від сплати податків.

Сьогодні дослідники сумніваються в автентичності документа, оригінал 
якого, як вважається, був написаний на шкірі газелі куфічним писанням. Проте, 
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всі мусульманські володарі Синаю — спочатку араби, а потім турки — завжди 
визнавали Ахтінаме свідченням істинної волі пророка. Монастир від моменту 
його заснування в VI ст. і до сьогодення ніколи не грабували, що викликає по-
див на тлі драматичної долі інших православних осередків, що опинилися в іс-
ламському оточенні. Божий промисел і мудра дипломатія монахів берегли 
скарби православного монастиря від розкрадання в часи повстання бедуїнів 
1091 року, від хрестоносців під проводом Балдуїна 1116 р., від нещадних воїнів 
турецького султана Селіма I (XVI ст.), і насам кінець від вилучення пам’ятників 
культури, типових для єгипетської кампанії Наполеона (1798 р.). Синайський 
монастир завжди залишався недоторканною святинею православ’я на Сході. 
Крізь віки він зберіг два своїх головні духовні скарби: зібрання старовинних 
рукописів (понад 3300), що включають самий ранній список Біблії — Codex 
Sinaiticus (IV ст.) і колекцію ікон (близько 2000). Це дало вченим можливість 
відновити історію іконопису з її перших сторінок.

Початок дослідження Синайських ікон поклав видатний історик і знавець 
східно-християнських древностей, архімандрит Порфирій (Костянтин 
Олександрович) Успенський (1804–1885). Саме він виявив у старовинній башті 
монастиря Святої Катерини унікальні образи, зрозумів їхню наукову цінність, 
а згодом подарував свою знахідку найдавнішій столиці слов’янського 
православ’я — Києву. До початку східної (російсько-турецької) війни 1854 ро-
ку, обіймаючи посаду голови російської духовної місії в Єрусалимі, він здій-
снив декілька тривалих подорожей і зібрав неоціненну колекцію давніх руко-
писів і книг.

1858 р. Порфирій Успенський здійснював другу подорож до православних 
святинь Сходу, що тривала три роки. Круті кам’янисті стежки, важкі багато-
денні переходи під пекучим сонцем на конях, на верблюдах і часто пішки… Але 
православний прочанин невтомний: «Для чего я странствую так долго? Может 
быть для того, чтобы принести прекрасный мед в родной улей?», як писав 
О. Порфірій в своєму щоденнику. Подорож привела мандрівника до підніжжя 
гори Синай — «смуглый цвет его, как цвет корки ржаного хлеба», — записує 
отець Порфирій, — «… но никогда эти места не были источником наук. 
Благодарю Бога, приведшего меня по стезям пустынным сюда».

В монастирі Святої Катерини мандрівничий подвиг «соглядатая Востока», 
як він сам себе називав, був винагороджений сторицею. Саме Порфирію 
Успенському належить честь відкриття вже згаданого Синайського кодексу 
Біблії. Сучасники писали, що «целой четверти столетия мало» для опису зі-
брання «древних рукописей и книг на греческом, сирийском, арабском, 
эфиопском, грузинском и других восточных языках, а равно рукописей 
церковно-славянских», які привіз він з цієї другої подорожі.
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Проте, найціннішим скарбом отця Порфирія були чотири чорні від бага-
товікових нашарувань ікони. «Они чрезвычайно древни… я думаю, что они 
писаны были в VII веке и занесены в Синайский монастырь черными индейцами 
и нубийцами, приходившими туда на богомолье», — цей запис у щоденнику 
свідчить про те, що, випереджуючи майбутніх дослідників, Порфирій 
Успенський першим вірно датував свою вражаючу знахідку.

Повернувшись на батьківщину, вчений до кінця життя займався складан-
ням описів своїх подорожей, систематизацією і публікацією колекцій. 1865 р. 
Порфирію Успенському було надано сан єпископа чигиринського, вікарія ки-
ївської єпархії. Дослідник став настоятелем (ігуменом) Михайлівського 
Златоверхого монастиря. Свою колекцію ікон — 42 образи — він у заповіті 
передав у дар Церковно-археологічному музею при київській Духовній Ака-
демії.

У серпні 1885 р. душоприказник преосвященного Порфирія, ігумен мос-
ковського Данилового монастиря архімандрит Амфілохій передав ікони засно-
внику і беззмінному хранителю Церковно-археологічного музею — професору 
київської Духовної Академії М. Петрову (1840–1921). Безцінний скарб потра-
пив в надійні руки. М. Петров показав ікони блискучим вченим-візантологам 
— Н. Кондакову, Д. Айналову і Н. Ліхачову і, спираючись у своїх публікаціях 
на їхню думку, привернув до пам’яток увагу наукової громадськості. 1915 року, 
побоюючись лихоліть війни, М. Петров сам упакував ікони в ящики і в числі 
інших раритетів музею переправив на збереження до Казані. Проте, не з вини 
хранителя, після повернення у Київ у 1916 р. «восколитные писания» на кілька 
років були поховані у вологих підвалах старого Мазепинського корпусу 
Київської Духовної Академії — музейні приміщення були зайняті військовими 
частинами.

Відтоді Церковно-археологічний музей так і не поновив свою роботу. І це, 
вочевидь, також було волею провидіння. З 1917 по 1922 рр. влада у Києві пере-
ходила з рук в руки близько шістнадцяти разів, але ікони знову були врятовані. 
У роки більшовизму «восколитні писання» дивом уникли трагічної участі бага-
тьох «предметів культу», ненависних новому режиму. Після смерті «короля 
київських архівів» (так називали М. І. Петрова друзі), над іконами нависла 
нова небезпека. 1922 р. під гаслом «В помощь голодающим» більшовики по-
варварськи вилучали цінності з музейних колекцій, ризниць і монастирів і роз-
продували їх на антикварних ринках за кордоном. Стараннями членів 
Всеукраїнського археологічного комітету Ф. Шміта і А. Новицького 1923 р. 
частину зібрань Духовної Академії вдалося відстояти. Їх перевезли в Музей 
культів і побуту, створений на території Києво-Печерської лаври. Більшість 
експонатів цього музею загинуло в роки Другої світової війни.
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І знову Божественне провидіння і зусилля добрих людей врятували чоти-
ри древніх образи. Ще напередодні війни, 1940 р., Василь Овчинніков (1913–1978) 
— директор Музею західного і східного мистецтва, як тоді називався Музей Б. 
і В. Ханенків, добився передачі синайських ікон в його колекцію, де вже був 
створений відділ візантійської культури. Зберігся лист В. Овчиннікова до дру-
га: «В кінці 1939 р. я був членом комісії по перевірці, збереженню і обліку 
Київського антирелігійного музею. І виявив ці ікони в одному вологому напів-
темному приміщенні, забрудненими, забутими на якомусь підвіконнику. 
Подальше перебування тут загрожувало іконам загибеллю. Проте, мені їх 
не віддавали. Написав я листа в Центральний Комітет Компартії України. І ли-
ше тоді ці найцінніші твори були передані в мій музей. Їх відреставрували 
і включили в постійну експозицію».

Як відомо, перший раз Київ бом-
били вже у неділю, 22 червня. Того ж 
дня зібрані Овчинніковим співробітни-
ки організували цілодобові чергування 
і найцінніші експонати перенесли у під-
вал. 30 червня почалося упаковування 
колекції. 4 липня її відвантажили на віз 
і повезли до пристані. Музейники 
не відходили від ящиків навіть під час 
повітряних нападів. Нарешті, першу 
партію експонатів, до якої входили 
і синайські ікони, вдалося відправити 
на невеликому вантажному пароплаві 
вниз по Дніпру. В цю ніч німецька авіа-
ція посилено бомбардувала київські 
мости. Не весь караван вдалося вряту-
вати, проте пароплав з музейними 
ящиками, ушкоджений осколками сна-
рядів, уникнув прямих попадань і дій-
шов до Дніпропетровська.

Інші експонати музею — всі ті, що залишилися у Києві й в поспіху не були 
заховані — згоріли в одному з підвалів Кенігзбергу, коли спеціальна нацист-
ська команда «мисливців за скарбами» намагалася вивезти їх до Німеччини. 
Дорогоцінні ж синайські ікони, здавалося, знаходились під невидимим при-
криттям.

У повоєнні роки, коли разом з іншими шедеврами колекції ікони повернули 
з евакуації, музейні співробітники, нарешті, змогли знову взятися до вивчення 
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і збереження дорогоцінного дару Порфирія Успенського. В 50–60 рр. російські 
реставратори В. Кіріков і Г. Бикова видалили пізні записи, забруднення і потем-
нілий лак, укріпили на іконах авторський живопис і провели складні фізико-
хімічні дослідження. Первісні дослідження відомих істориків візантійського 
мистецтва Н. Кондакова, Н. Ліхачова, Д. Айналова щодо київських реліквій, 
були доповнені публікаціями сучасних науковців — А. Банк, М. Бордудакіса, 
К. Вайцмана, В. Лазарева, А. Лідова, Е. Ходаковського та інших.

Грунтовне дослідження найзнаменитішої в світі колекції християнських 
ікон провела в монастирі Святої Катерини спеціальна експедиція (1958–1965), 
підготовлена сумісно Олександрійським, Мічіганським і Прінстонським уні-
верситетами під керівництвом К. Вайцмана. Проте, робота над вивченням ре-
ліквій Синаю продовжується досі. Візантологи ще не можуть прийти до єдиної 
думки щодо художнього центру, де були створені «восколитні писання», які 
опинилися у колекції київського музею. Для кожної з чотирьох ікон дослідни-
ки називають різні школи — Константинопіль, Олександрію, Салонікі, художні 
центри Сірії і Палестини, втім через майже повну відсутність порівняльного 
матеріалу це питання залишається відкритим.

Певними аналогіями можуть слугувати лише не надто численні мозаїки, 
фрески і рукописні кодекси перших віків існування християнства, однак аналогіч-
ні взірці саме іконопису (окрім вищезгадуваних 4 образів із синайського монасти-
ря Святої Катерини) відсутні. Усі ці 8 ікон споріднює не лише час створення, але 
й те, що вони написані тією ж технікою енкаустичного (воскового) живопису. 
Недаремно стародавні автори називали подібні реліквії «восколитим писанням».

Енкаустика (від грецького enkaitn — «випалювати»), відома ще з часів 
єгипетських фараонів, була детально описана римським вченим й істориком 
Плінієм Старшим у 35 главі його трактату «Природознавство». Восковими 
фарбами створювали, а точніше «випалювали», як писав Пліній, знамениті, але, 
на жаль, втрачені картини художників Древньої Греції — Зевкіса, Апеллеса, 
Полігнота. У древньогрецькій мові навіть самі слова «віск» і «фарба» були си-
нонімами. Якщо художники класичного часу підписувались «ім’ярек зробив», 
то античні майстри писали «ім’ярек випалив». Про енкаустичні розписи храмів 
і палаців Еллади ми знаємо тепер лише з літературних джерел. «Випалювання» 
фарбами вимагало від художника блискучої технічної майстерності. Дерев’яну 
дошку ретельно обробляли і покривали двома шарами крейдяного ґрунту з до-
даванням рослинного клею і чистого бджолиного воску, який теж довго готу-
вали: відбілювали, виварювали у морській воді, сушили під світлом місяця і під 
пекучим сонцем, та змішували з різними смолами. Застиглий ґрунт полірували 
до дзеркальності, так що стародавні автори мали всі підстави називати його 
«пастою зі слонової кістки».
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Художник дрібно розтирав мінерали і напівдорогоцінне каміння — ляпіс-
лазур, малахіт, гематит, лімоніт, ультрамарин, а також барвники, добуті з рос-
лин і молюсків (таких, наприклад, як корінь марени та червоний равлик). Потім 
пігменти перемішувалися з рідким воском, що розігрівали на особливій жаров-
ні. Цією розплавленою пастою, застосовуючи спеціальний нагрітий металевий 
інструмент — каутерій, майстер повинен був дуже швидко нанести зображення 
на дошку.

Цей спосіб дещо змінилася у візантійські часи. Дослідження, проведені під 
час реставрації київських ікон, довели, що вони виконані в техніці «холодної 
енкаустики», або, як її ще називають, «воскової темпери». Аби воск не засти-
гав, в нього почали додавати певну суміш. Таким чином необхідність у нагріто-
му каутеріїї відпадала й художник міг користуватися пензлем, відтворюючі 
гнучкі мазки різної довжини і форми. Втім і в гарячій і в холодній енкаустиці 
зображення набирало особливої, властивої тільки восковому живопису випу-
клості, майже скульптурності. Так, уже на рівні техніки письма, енкауст дося-
гав ілюзорної тривимірності — фарбовий рельєф надавав формам об’єму 
і життєсхожості. Не випадково античні автори переказували історії про птахів, 
що зліталися на виноград, «випалений» Зевксісом, і коней, які починали іржати 
при вигляді коней на картині Апеллеса. Ці історичні анекдоти свідчать про ви-
сокий ступінь реалізму, якого досягнув в очах еллінів восковий живопис.

Картини, написані олією, на жаль, мають властивість з роками змінювати-
ся у кольорі, тоді як воскові фарби і тепер, через п’ятнадцять століть, надійно 
зберігають крихкі, схильні до вицвітання, природні пігменти у всій їхній чисто-
ті і яскравості. Крім того, віск консервує весь твір в цілому. На відміну від 
дерев’яних основ живопису більш пізнього часу, наприклад, епохи Відродження, 
древні дошки енкаустики не постраждали ні від жуків-древоїдів, ні від грибко-
вої плісняви.

«Восколитні писання» містять у собі ще одну таємницю, може й не таку 
вже й суттєву для науковців. Тільки хранителі знають, що, коли низько нахили-
тися над цими іконами, можна відчути ледве вловимий запах воску і тонкий 
аромат древнього дорогоцінного куріння, яке, нагріваючись від дихання, див-
ним чином через століття повертає енкаустика.

Найближчими прототипами перших доіконоборчих ікон є «фаюмські пор-
трети». Археологи вперше знайшли подібні погрудні зображення єгиптян, 
греків, римлян, євреїв у захороненнях Фаюмської оази (Середній Єгипет) 
у 80-х рр. ХІХ ст. Зображені на цих портретах люди жили в Єгипті в I–III ст. н. е. 
в той час, коли Єгипет був провінцією Римської імперії. Відомо, що енкаустичні 
портрети прикрашали атріуми будинків єгиптян і були написані ще за життя 
зображених на них людей. Але після їхньої смерті «живописну маску», згідно 
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з традиціями єгипетського поховального культу, вставляли у бальзамічні бинти 
мумії на рівні обличчя покійного. У вічність треба було увійти юним і повним 
сили, тому ритуальні портрети, здебільшого, створювали ще в молоді роки за-
мовників — зображення старців майже не зустрічаються. Перед похованням 
над головою портретованої особи за допомогою трафарету наносили золотий 
вінок (подібно до німба над головою святого, що згодом з’явитьсяв іконописі). 
Блискуча майстерність портретистів Фаюма народилася на межі зіткнення ве-
ликих культур давнини та поєднала в собі документальний реалізм римського 
портрета й «позачасову» умовність мистецтва єгиптян, пов’язану з його риту-
альним призначенням.

Втім з’ясувалося, що перші візантійські ікони і фаюмський портрет 
об’єднує не лише енкаустична техніка, але й прагнення до «портретності», ін-
дивідуалізації образу. У поховальному портреті така «упізнаваність» була по-
трібна для того, щоб якнайточніше закріпити характерні риси зовнішності, що 
їх померлий мав за життя. Згідно вірувань єгиптян, «Ка» — двійник покійного 
у потойбічному світі — повинен був «упізнати» своє тіло і знову увійти в нього, 
проникаючи крізь широко відкриті очі.

В іконі ж «портретність» виникає тому, що благодать, притаманна первісно-
му лику, що з’явився завдяки чуду, або був зафіксований найпершим іконопис-
цем, передається кожному наступному священному образу тільки при точному 
(згідно канону) копіюванні індивідуальних рис оригіналу. Так, зображення 
Христа повторюють риси найперших нерукотворних ікон (vera ikona). Одна 
з них, так званий сударіум — «плат Вероніки». Згідно з переказом лик Спасителя 
зберігся на тканині, якою Вероніка витерла піт з його обличчя по дорозі 
на Голгофу. Сакральний смисл християнських ікон обумовлений тим, що згідно 
догми, в момент молитви священний персонаж сам реально і зримо присутній 
у зображенні, тобто в образі втілюється (являється віруючому у плоті) Першо-
образ. Таким чином, неканонічна, позбавлена схожості, «портретності» ікона 
вважається неосвяченою, віруючий не може звертатися до неї з молитвою.

Портрети, знайдені в Фаюмі, і образи святих на ранніх візантійських іко-
нах мають також однаковий погрудний формат. Ті й ті написані фронтально 
— en face. Проте, якщо у поховальному портреті такий тип композиції визна-
чений його розміщенням на мумії, то на іконі «прямоликість» мала містичний 
смисл: святий відповідає поглядом на погляд людини, яка звертається до нього 
з молитвою, й у такий спосіб між образом і віруючим зароджується духовний 
зв’язок.

Проте найприкметнішою рисою, що зближує фаюмський портрет і енка-
устичні ікони є манера передачі великих, бездонних очей. Коли єгипетські ху-
дожники писали портрети повних життя чоловіків або квітучих красунь, вони 
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завжди пам’ятали, що їх твори коли-небудь опиняться серед поховальних бин-
тів. Memento mori — пам’ятай про смерть — цей древній вираз ніби водив 
пензлем фаюмського майстра, який шукав спосіб передати погляд людини, 
котра робить крок із земного життя у вічність. Погляд одухотворених очей 
іконного образу має інший зміст.

Християнська ікона не мислиться поза контактом із тим, хто до неї звер-
тається. Втілений в образі святий пов’язаний із тим, хто молиться — психічний 
контакт виникає завдяки проникливому «погляду» іконного лику.

Ранні фаюмські портрети (межі століть) тонким світлотіньовим моделю-
ванням схожі з миттєвою фотографією, — вони сповнені життя і, завдяки ре-
льєфній енкаустиці, сучасному глядачу можуть нагадувати твори імпресіоністів. 
Поступово, до III ст., зображення на портретах Фаюма стають пласкішими і лі-
нійнішими, а живопис сухішим. Художники починають застосовувати золоте 
тло — символ іншого, ірреального світу. Саме ці риси зростаючої умовності, ці 
зовсім нові прийоми, згодом будуть використані та переосмислені іконописом.

Поховальний портрет відігравав важливу роль у елліністичному культі по-
мерлих. Єгипетські художники шукали нову форму, аби передати в образі лю-
дини не лише тимчасове, але й вічне. Культ християнських святих веде похо-
дження від язичницького культу загиблих героїв, що був пов’язаний 
із шануванням домовини. Не дивно, що іконописці Візантії йшли цією ж, вже 
прокладеною дорогою,: фаюмське «дихання вічності» багато в чому співвідно-
силося з духовним змістом християнської ікони. Унікальність ранніх синай-
ських образів київської колекції полягає в тому, що вони ніби зупинили «чудо-
ву мить», коли антична чарівність, відчуття ілюзорної красоти видимого світу 
ще співіснує у крихкій гармонії з духовною наповненістю ікони. Втім і візантій-
ському мистецтву, і самій людській свідомості, треба було пройти ще довгий 
шлях, перш ніж іконописці випрацюють класичний канон, завдяки якому ікони 
істотніше відображатимуть інший, небесний, світ. Цьому буде сприяти і золоте 
тло, і особлива — зворотна— перспектива, і відповідність первісному архетипу. 
Адже, на відміну від портрета, у священному образі ми споглядаємо не облич-
чя, а Лик. Сакральний зміст християнського іконопису буде сформульований 
на VII Вселенському соборі 787 р.: звертаючись до ікони віряни «підносять 
розум від образів до первообразів». Порівнюючи між собою дорогоцінні релік-
вії київської колекції, можна прослідкувати сам процес народження нового 
художнього світу у глибинах древніх традицій.

Кожен з дорогоцінних творів київської колекції вартий окремої уваги.
Ікону Богоматір з немовлям Христом — більшість учених датує першою 

половиною VI ст. Відносно художнього центру, де була написана ця ікона, дум-
ки дослідників сьогодні розходяться між Олександрією і Константи но полем.
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Богородиця несе немовля Христа на лівій руці і, ніби оберігаючи, міцно 
пригортає його до себе правицею. Спосіб письма тут дуже близький до анти-
чного живопису: форми виліплені світлотінню й передані у суто живописний 
спосіб — без використання лінійних елементів. Зображення ніби виступає впе-
ред подібно до круглої скульптури на тлі ніші. Пластичні зморшки одягу під-
креслюють об’ємність тіла.

Обидві фігури зображені не фронтально, як це буде прийнято пізніше, 
коли сформується іконографічний тип Богоматері-Одігітрії, а відповідно 
до античного принципу контрапосту — у поєднанні різнонаправлених рухів: 
голова Марії повернута вліво, тоді як її торс — до сина вправо. Саме ці жва-
ві ракурси, а також жест правої руки немовляти Христа, що означає згоду 
або прохання, дозволили дослідникам припускати, що ікона, до того як вона 
була обрізана з трьох сторін, становила частину сцени поклоніння волхвів. 
Сьогодні ця гіпотеза знаходить все менше прихільників. Щодо причин змен-
шення дошки, ймовірно, ікону намагалися підлаштувати під нове готичне 
обрамлення. Радше за все, це сталося за доби хрестових походів у ХІІІ–
XIV ст.

Манеру письма Богоматері з немовлям Христом відрізняє особлива плас-
тичність багатошарового живопису, що наповнює образи чуттєвою красою. 
Опуклі мазки воскових фарб ніби виліплюють квітуче, осяяне сонцем обличчя 
«Плотоносиці Бога» з рожевим рум’янцем і яскравими усміхненими устами. 
М’яку тінь під підборіддям художник передає майже «імпресіоністично» — 
оливково-зеленим кольором, як це було властиво мистецтву елліністичного 
часу. Своєрідно написані очі Богородиці. Асиметрично розміщені, з розшире-
ними зіницями і білосніжним кольором білків, вони також відповідають тради-
ціям елліністичного живопису. Подібні прийоми застосовувались пізньоантич-
ними майстрами, аби надати погляду жвавість. У такий самий спосіб написані 
очі на зна менитій іконі VI ст. Христос Пантакратор з монастиря Св., Катерини. 
Асиметрію лику у ранніх зображеннях Христа пов’язують з античною іконо-
графією Зевса. Очі Громовержця часто навмисно зображували неоднаковими. 
Така різниця між поглядом бога милостивого та бога караючого, була перео-
смислена християнським мистецтвом і стала розпізнавальною рисою зобра-
ження Сина Божого у візантійських храмах й відтворювала єдиносутність су-
ворого Судії і співчутливого Спасителя.

Догматичний зміст ікони Богоматір з немовлям Христом — втілення 
(у буквальному розумінні) Спасителя, явлення його у світ через Богородицю. 
Кожне подібне зображення Божої Матері було водночас й іконою Христа. 
Молитва, звернена до Заступниці всього роду людського, зримо передавалась 
її божественному Сину.
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Народна любов до образів Богоматері з немовлям у порівнянні з іншими 
іконами була найбільшою. Культ Пречистої Діви склався у Візантії після 
Третього Вселенського собору (Едесса, 431), який проголосив Діву Марію 
Богородицею. Культ особливо розцвів у VI ст., коли Константинополь було 
проголошено містм Богоматері, що знаходиться під її особливим заступни-
цтвом і захистом. До цього часу відноситься один із шедеврів візантійської 
церковної поезії Великий Акафіст або Акафіст Пресвятої Богородиці. Його 
автором вважається знаменитий константинопольський гімнограф Роман, про-
званий за свій дар Солодкоспівцем. У кожному з 12 величальних рядків цього 
урочистого гімну 12 разів повторюється вітальне прославляння, звернене 
до Пресвятої Діви — «хейре» (радуйся):

… Радуйся, Невесто Невестная!

… Радуйся, чудес Христовых начало!

… Радуйся, Звезды незаходимыя Мати!

… Радуйся, Заре таинственного дне!

… Радуйся всех родов Веселие!

… Радуйся, Древо светлоплодовитое!

… Радуйся, Земле обетованная!

Образ Богородиці на київській іконі ніби вторує слову Солодкоспівця — 
радісним є лик Марії, радісний також лик її Сина, якого зображено у пропо-
рціях дорослої людини з відкритим і незвично високим чолом. Цей умовний 
прийом надає образу Христа символічного смислу зрілості і підкреслює його 
Людяність.

Символічне значення має в іконі й колір. У мистецтві Візантії склалася 
знакова ієрархія кольорів, вершиною якої були пурпур і золото. Плат 
Богородиці — мафорій, її стола (одяг з довгими рукавами, який носили під 
хітоном), а також хітон і гіматій (плащ) Христа написані різними відтінками 
пурпурового кольору, «багряного», як говорили в давнину. Для візантійців 
пурпур — це, насамперед, колір верховної імператорської влади. Тільки васи-
левс мав право носити пурпуровий одяг і взуття, посідати на пурпуровому 
троні і підписуватися пурпуровими чорнилами. Законний спадкоємець візан-
тійського престолу мав бути народженим лише в особливій залі палацу, стіни 
якої були прикрашені порфіром, каменем пурпурового кольору. Завдяки цьому 
царевичі Візантії величалися «порфірородними». Такого значення пурпур на-
був завдяки своїм психофізичним властивостям: він поєднав у собі полярні 
частини спектру — синій та червоний. Межова напруга, що виникає у поєднан-
ні несумісного, породжує підвищене урочисте звучання. На рівні візантійської 
символіки кольору пурпур став утіленням єдності вічного, небесного (блакит-
ний) і земного (червоний). Сам фарбовий пігмент, який милостивійвидобували 
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з рідкісного виду молюсків — пурпурового равлика (слимака) — коштував ду-
же дорого. Ефеський собор 431 р. постановив на знак найвищого вшановування 
Марії зображувати її у пурпуровому царському одязі як Царицю Небесну.

Хітон Богоматері, написаний золотаво-жовтою вохрою, висвітлено на гре-
бенях складин. Жовтий колір у Візантії вважався «златовидним». Золото ж від 
античних часів було втіленням влади та багатства, а також Сонця — Царя 
і Бога язичницького світу. Це значення, набуваючи нового змісту християн-
ської символіки, перейшло в образну систему візантійської культури. Знакова 
урочистість царських фарб, вибраних іконописцем, підноситься до вищого 
ступеня у застосуванні чистого золота на німбах, у зображенні хреста на ма-
форії Богоматері, поручей її столи та тонких променів ледь помітного сяйва, 
що йдуть від десниці немовляти Христа. У християнській символіці золото є 
згущеним божественним світлом, світлом благодаті, що розливається від плоті 
Пречистої та її Сина, оскільки Ісус сам сказав про себе: «Я — світло миру» 
(Іоанн. 9. 5.) Світло, яке у мистецтві Візантії позначається золотом, є також 
стійким символом божої Істини.

Нерозривно переплетені у цій унікальній іконі риси наочного і символічно-
го, реального і ірреального, дозволяють прослідкувати за тим, як плоть (єство) 
античного живопису буквально на очах глядача перероджується, ніби осяяне 
«фаворським світлом», і стає вмістилищем нового християнського змісту.

Інша древня ікона київської колекції — Іоанн Хреститель (прийняте да-
тування VI ст.) на думку деяких дослідників могла бути створена навіть дещо 
раніше Богоматері з немовлям Христом. Серед художніх центрів, звідки ймо-
вірно походить ця ікона, називають Єгипет (Олександрію) та Палестину. Образ 
Іоанна Предтечі, написаний за допомогою технології, дещо відмінної від інших 
ранніх ікон, а також в інакшій живописній манері. Численні втрати дозволяють 
побачити дерев’яну основу ікони, безпосередньо на яку, без традиційного для 
енкаустики грунту — «пасти зі слонової кістки», були накладені воскові фар-
би. Проте, не зважаючи на сильні пошкодження, образ полум’яного провидця 
викликає надзвичайно сильне враження.

Іоанна Хрестителя зображено як останнього старозавітного пророка 
і першого провісника явлення у світ Месії — Ісуса Христа. Предтеча одягнений 
у коричневий хітон, золотаво-вохристий плащ- гіматій і сіру овечу шкуру — 
власяницю — одяг самітника-анахорета, родоначальника християнського чер-
нецтва. Білий плат із пасмами (іудейський талліум) зав’язаний на шиї вузлом. 
Талліум — атрибут старозаповітного пророка Іллі, вказівка на те, що Предтеча 
— «Новий Ілля». У лівій руці Іоанна — сувій із євангельською цитатою — тек-
стом його пророцтва про Христа: «Ось агнець Божий, який візьме на себе гріхи 
світу» (Іоанн. 1. 29).
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Згідно з традиціями елліністичного живопису постать Хрестителя показана 
у різкому контрапості. Вказуючи правицею на протому (напівпостать) Христа 
у круглому медальйоні, пророк звертає до нього повний експресії схвильований 
лик. Нижня частина фігури Іоанна, його коліна і стопи розвернуті у протилеж-
ний бік, де у симетричному медальйоні зображена протома Богоматері. Натхненне 
обличчя самітника-аскета в обрамленні довгого кучерявого волосся написано 
з реалістичною точністю, майже портретно. Таке враження підсилюють глибокі 
зморшки, позначені коричневими мазками, спалахи білил на випуклих частинах 
обличчя і в зображенні білків великих трагічних очей. В образі Предтечі дослід-
ники вбачають вплив античних театральних масок.

Духовній екзальтації пророка вторують бурхливі складки його одягу, на-
писані динамічними мазками, то довгими і гнучки-
ми, то різкими і короткими. Така манера дивним 
чином нагадує бунтарський живопис початку ХХ ст. 
В експресії цієї древньої візантійської ікони ніби 
сконцентрований увесь високий трагізм житія 
Іоанна Хрестителя: одинокість Першого Пророка 
(бо сказано про нього: «глас вопіющого в пустелі»), 
його полум’яні проповіді, кривавий бенкет Ірода, 
підступність Саломеї, мстиве катівство Іродіади 
та насамкінець мученицька смерть через відсічення 
голови. Лик пророка втілює всі наступні конотації 
образу Предтечі. Вони увійдуть у культурну свідо-
мість ХХI ст. завдяки творам Донателло і Родена, 
Леонардо і Караваджо, шедеврам російського іконопису, літературним обра-
зам Флобера і Уайльда, які будуть створені багато століть поспіль.

Наступні дві ікони із зібрання Порфірія Успенського Святі Сергій і Вакх 
та Мученик і мучениця нові дослідження відносять до VII ст. Вони відобража-
ють наступний етап розвитку іконописного канону.

Святі Сергій і Вакх — образ, про походження якого думки дослідників 
найбільш суперечливі (згадують Рим, Константинополь, Салоніки, Сирію, 
Палестину). Відомо, що культ цих святих був особливо поширений у Сирії, де 
знаходився один із найвідоміших храмів, Сергія і Вакха. У столиці Візантії 
Юстиніан у VI ст. також звів храм на їхню честь, оскільки ці християнські му-
ченики, явилися імператору уві сні та врятували його від смерті. Житіє Сергія 
і Вакха, пам’ять яких відзначають 1 і 7 жовтня, відносить їхній подвиг і муче-
ницьку смерть до кінця III ст.

Обоє святих походили зі знатних патриціанських сімейств і займали висо-
кі посади при дворі римського імператора Максіміана (284–305). Сергій був 
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премікарієм — воєначальником охорони гентілійського полку, що складався 
із союзників римлян (gentiles), а Вакх — секундарієм, другим за званням після 
Сергія. Пізніша іконографія святих дещо інша: вони постають не однаково 
юними і схожими один на одного як брати, а як старший (Сергій) і молодший 
(Вакх). Постійний атрибут святих — дорогоцінні шийні гривні (маніакії)— одна 
з деталей їхнього придворного костюма. Згідно з легендою, з доносу заздріс-
ників Максиміан довідався, що Сергій і Вакх — християни. Оскільки це вважа-
лося найтяжчим державним злочином, імператор, прагнучи переконатися 
у правдивості доносу, звелів їм принести жертву язичницьким богам. Коли ж 
Сергій і Вакх відмовилися навіть увійти разом з іншими придворними у «язич-
ницьке капище», Максиміан наказав зірвати з них знаки чину і віддати «вірую-
чих у Єдиного Бога» на ганьбу. У жіночому одязі із залізними обручами на шиї 
Сергія і Вакха водили по Риму, а потім відіслали до лютого ненависника хрис-
тиян правителя Східної Сирії — Антіоха. За наказом Антіоха Вакха забили 
до смерті, а Сергія гнали 20 верст у залізних чоботах із цвяхами від міста Сури 
до міста Ресафи і там обезголовили. Ресафу потому нарекли Сергіополем.

Хрести з розширеними кінцями у руках святих — символ їхньої муче-
ницької смерті. На високі чини Сергія і Вакха при дворі вказують також зо-
лототкані хітони, й клави — малинові пасма на рукавах. Ще одна знакова від-
мінність одягу придворних — тавліони, зображені у вигляді широкої 
темно-пурпурової навскісної смуги під рукою. Сяючі світлом плащі юних му-
чеників скріплені на плечі золотою застібкою — фібулою. Лише на перший 
погляд здається, що вони білосніжні, а насправді колір плаща у Сергія — ро-
жевий, у Вакха — світло-блакитний. Цей одяг також має символічний зміст: 
сяючий одяг дарований Сергію і Вакху Царем Небесним. Тобто сторицею по-
вернуто за те, що було забрано у них царем земним. Світло, яке випромінюють 
лики святих, означає їхнє вічне життя — нагороду за страждання і смерть, 
добровільно прийняті, подібно до подвигу Спасителя. Таке тлумачення ікони 
підкреслено зображенням лика Христа в центрі на фоні золотого диска. 
Симетрична композиція заснована на чергуванні знакових для Візантії кольо-
рів: білого (світло), вохри (золото), пурпура і його складових — червоного 
й синього. Багаторазово повторено й символічну форму кола: німби, кілька 
разів обведені по контуру, гривні, обриси голів і плечей. Уся вишукана ритміч-
на побудова ікони свідчить про виникнення нової лінійної гармонії — «музики 
сфер», невідомої в такому очищеному вигляді мистецтву античності. Але при 
всій симетрії і прорахованості композиція не виглядає сухою і застиглою: ху-
дожник майстерно вводить ледь помітний тричвертний поворот голови Сергія, 
міняє нюанси кольору, надає поглядам різноспрямованість, а ликам — ледь 
помітну несхожість.
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Густі мазки рельєфного енкаустичного письма позначають білий колір шкі-
ри, ніжно-рожевий рум’янець і ясно-червоні вуста. «Імпресіоністичний» ефект 
посилено оливково-зеленими і фіолетовими тінями. Проте лики Сергія і Вакха 
вже позбавлені гострої античної «портретності», а їхні тіла — об’ємності. Так 
християнський іконопис, не вдаючись до абстракції, знаходить засіб передати 
перетворення плоті, ніби осяяної подвигом мучеництва, її, так би мовити, «ін-
ший» склад. Завдяки багатошаровому письму лики святих виглядають особливо 
світлоносними. Це сяяння посилюється завдяки оточуючій масі темного волосся. 
Лінійно позначені складини та менш густий, ніж в письмі обличчя, шар фарби 
на зображенні одягу теж сплющують об’ємність постатей, зменшують їхню ті-
лесну «земнородность». Таке нове розуміння форми не позв’язане з трудноща-
ми у передачі пластики людського тіла, а є свідомим і зовсім новим прийом 
християнського мистецтва Візантії, що знаменує зміну художніх принципів.

Ікона та Мученик і мучениця (VII ст.) по типу композиції близька до зо-
браження Святих Сергія і Вакха. Створена, ймовірно на Синаї, вона написана 
в менш витонченій манері, що пояснюється культурною ізоляцією окраїн від 
крупних художніх центрів. Початковий задум художника в значній мірі спо-
творений численними втратами. Не відомо достеменно, чи є ці пошкодження 
рубцями безжального часу, чи наслідком певного способу «використання» 
ікони стародавніми вірянами. Сліди механічних втрат найбільш помітні на зо-
браженні рук і очей. Згідно з народними магічними уявленнями, існував звичай 
відскрібати з ікони фарбу і левкас і, розмішуючи з водою або вином, вживати 
як ліки.

У верхній частині образу збереглися залишки напису з іменами святих. 
Дослідники припускають, що один з них може бути прочитаний як «Платон», 
а інший як «Гликерія». Досить схематично написані лики все ж передають інди-
відуальну портретність рис, а тип композиції ріднить цю енкаустичну ікону 
із зображеннями подружніх пар на пізньоантичних портретах. Усі символічні 
деталі: сяючий променями хрест у центрі, німби, а також хрести, що їх святі 
тримають у руках, як ознаку мученицької смерті, були колись прикрашені ко-
штовним камінням. Реставраційна очистка відкрила вгорі над хрестом «всеви-
дяще око» — символ присутності Бога.

Золоте тло, тепер майже повністю втрачене — це і є «інша» реальність, 
вічне життя, дароване в нагороду за подвиг віри. На рамі цього образу поміт-
ний скіс, призначений для покришки, що оберігала ікону від ушкоджень. 
Проте, не зважаючи на втрати, уява може домалювати все розмаїття фарб 
й урочистість первісного задуму: яскравий, гармонійний за кольором одяг свя-
тих, прикрашений орнаментом, блискуче золоте тло, хрест у сяйві променів 
і німби, що переливаються різнокольоровим камінням.
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Разом із древніми синайськими іконами в експозиції нової зали представ-
лена візантійська мозаїчна ікона Святий Миколай, яку дослідники датують 
XIII ст. Головним центром виготовлення таких ікон, що потребували високої 
технічної майстерності, є Константинополь. Основи мозаїчних образів були 
дерев’яними, а сам набір, що складається з дрібненьких кубиків кольорової 
смальти (переважно пофарбованого скла) і природних мінералів, кріпили 
на шар воску.

Оскільки подібні портативні ікони призначалися для приватних молебнів 
візантійської знаті, майже всі вони мають дорогоцінні оправи. Оклад ікони 
Святий Миколай датують пізнішим часом — XIV ст. Його орнамент складаєть-
ся з кіл, які чергуються, і ромбів, заповнених складними візерунками у вигляді 
срібних позолочених стрічок у техніці стрічкової скані-філіграні. Оклад є свід-
ченням високого рівня ювелірної техніки візантійських майстрів.

Зображення Святого Миколая — одного з шанованих святителів церкви 
підпорядковане іконописному канону, що вже склався до цього часу. Святий 
показаний у строгій позі з Євангелієм у лівиці, тоді як його правиця піднята 
у благословляючому жесті. Білий з темно-синіми хрестами омофор — деталь 
єпископського одягу у вигляді широкої стрічки на плечах — на знак ушануван-
ня покриває руку, що у ній ієрарх тримає священну книгу.

Постійні атрибути Святого Миколая — омофор і Євангеліє згідно пере-
казу були даровані йому Христом і Дівою Марією, які з’явилися святителю 
у видінні, коли він був обраний єпископом малоазійського міста Міра в Лікії 
(звідки «Святий Миколай Мірлікійський»). Канон закріпив також «портрет-
ний» образ Святого Миколая: високе чоло, округлі лінії лику, обрамлені широ-
кою густою бородою, і погляд пастиря, в якому поєднуються гостра проникли-
вість і лагідність. У цій мозаїчній мініатюрі кубики набору підібрані з великою 
точністю і розміщені своєрідними стрічками. Їхні лінії утворюють контури об-
личчя, підкреслюють благословляючий жест тонкої десниці, накреслюють зо-
лотим асистом гребені складок яскраво-червоної фелоні. Тонке павутиння зо-
лотих ліній, що мають значення спалахів вищого світла та не пов’язані 
з реальним освітленням, огортає витончені, тендітні форми. Така вишукана лі-
нійна стилізація нагадує каліграфічний стиль книжкових мініатюр.

Проте при загальному лінійному трактуванні контурів, тонко підібрані 
відтінки мінералів тілесного кольору надають лику святого своєрідну м’якість 
і живописність. Викладене дрібними золотими кубиками тло з’єднує ієротично-
урочисту структуру всієї фарбової гами. Такий ефектний колористичний при-
йом не лише формальна знахідка мозаїстів — разом із спалахами ірреального 
світла на одязі і лику, золоте тло у візантійському, а потім і в російському са-
кральному мистецтві, стає носієм символічного смислу. Портативні мозаїчні 
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образи, подібні до ікони Святий Миколай, у музейних зібраннях світу також 
досить рідкісні, число їх не перевищує кілька десятків. Мозаїчні ікони — не ли-
ше прояв особливої витонченості столичних смаків, завдяки дуже складній 
техніці виконання і неповторній образній побудові, вони належать до числа 
найдосконаліших творів візантійського мистецтва.

Повертаючись до значення цілої колекції візантійських ікон Музею 
Ханенків, необхідно відзначити, що вони якнайкраще висвітлюють саме джере-
ло християнського іконопису, який походить із серця античної культури, ко-
лиски європейського гуманізму. Втім, сокровенний зміст ікони є значно глиб-
шим за всі естетичні і догматичні тлумачення, він повертає нас до великих 
таємниць буття.

Ранні християни словом «еікоn» — «образ» називали будь-яке зображен-
ня святого, протиставляючи його «ідолу» — зображенню язичницького боже-
ства. Втім, цей термін позначав не лише зображення святого, але й, перш за все, 
«відображення», образ Творця, втілений у кожному його прояві, у всьому ре-
альному чуттєвому світі. Сам Христос був образом і подобою невидимого Бога 
— його «іконою», втіленою у людському єстві.

Таким чином іконопис містить у собі таємницю втілення невидимого, не-
вловимого змісту у зримому образі, робить наглядним те, що не можна побачи-
ти. Надзвичайним є те, що на відміну від священних зображень інших релігій-
них систем: абстрактної каліграфії ісламу або чуттєво-плотської язичницької 
античності, у християнській іконі божественна істина повстає у вигляді люди-
ни, тілесність якої не є натуралістичною, але «інакшою», перетвореною актом 
високого мистецтва. До першого явлення, до самого джерела цього перетво-
рення, можна наблизитися, звернувшись до дорогоцінних синайських ікон 
з Київської колекції.
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З діяльністю перших музеїв пов’язані перші теоретичні роботи, присвячені 
специфічним особливостям трактування їх діяльності. Прикладом найвищого 
досягнення розвитку колекціонування у XVIII ст. може бути музей 
Імператорської Академії Мистецтв (1759 р.). У концепції створення цього по 
суті художньо-педагогічного закладу відбито глибоке розуміння широких 
можливостей використання мистецьких колекцій на ниві виховання та просві-
ти, в міжнародному культурному співробітництві [1]. Яскравими пам’ятками 
науково-просвітницької думки у першій пол. ХІХ ст. стали проекти організації 
нових музеїв загальнонаціонального значення. Самий факт їх виникнення свід-
чить про зростаюче розуміння суспільством ролі й громадського призначення 
справи колекціонування пам’яток культури, про ставлення до неї як до факто-
ру розвитку науки, освіти, просвітництва, про демократизацію форм збираць-
кої діяльності [2].

Значний внесок в її розвиток у другій пол. ХІХ ст. у Російській імперії 
зробило Московське археологічне товариство. Питання збереження культур-
них цінностей регулярно розглядали на засіданнях всеросійських археологіч-
них з’їздів, що провадилися під його егідою. Доповіді, статті, повідомлення 
членів товариства сприяли утвердженню нової моделі музейного закладу, що 
базувалася на науковому підході до формування і вивчення колекцій, класифі-
кації експонатів. Значний внесок зробили учасники археологічних з’їздів у ви-
рішення питань збереження культурного надбання.

На VII Археологічному з’їзді (1887 р.) було розглянуте положення про 
обласні музеї [3]. Це підготувало грунт для наукової постановки питання про 
долю місцевих художніх колекцій. Але лише на І Всеросійському з’їзді худож-
ників (грудень 1911 — січень 1912 рр.) ця тема була актуалізована і підтримана 
широкими верствами громадськості [4]. Перші узагальнюючі наукові дослі-
дження в галузі історії та розвитку колекціонування були проведені вже за 
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часів радянської влади; звичайно, на них позначився вплив ідеологічної політи-
ки компартії та уряду. В той же час у працях передових учених-музеєзнавців 
та мистецтвознавців М. Ф. Біляшівського, В. В. Дубровського, Ф. Л. Ернста, 
І. С. Свєнціцького, Ф. І. Шміта, Д. М. Щербаківського, В. М. Щербаківського, 
С. А. Таранушенка та ін. міститься багатий фактологічний матеріал з історії 
музеїв, їх колекцій, експедиційних досліджень тощо [5].

Тож лише звернення до високоінформативного джерелознавчого комп-
лексу як українських, так і російських музеєзнавців та істориків мистецтва 
може сприяти неупередженому висвітленню історії витоків і шляхів формуван-
ня художніх колекцій в Україні у кін. ХІХ–ХХ ст. Ще 1920 р. І. Свєнціцький 
писав: «Огляд російського музейництва важний для нас по самій суті та тому, 
що на ньому легше … зобразити розвиток музейного діла значної частини 
України, що довгі літа розвивала свої музеї під переможним впливом музей-
ницьких напрямків і ідей російської держави. Крім того належить пам’ятати, 
що в значній частині більших російських музеїв находиться чимало пам’яток 
і предметів культурно-національного життя України, чим ці музеї для нас 
ближчі інших музеїв» [6].

Яскраві пам’ятки музеєзнавчої та мистецтвознавчої думки вчених України 
та Росії кін. ХІХ–ХХ ст. розглянуті у багатьох дослідженнях [7]. Їх історіогра-
фія постійно розширюється, однак як у російській, так і в українській історіо-
графії відсутні праці, в яких на основі широкого кола джерел комплексно роз-
глядався би процес становлення і розвитку мистецьких зібрань. Тож 
розпорошені по наукових виданнях та архівних документах теоретичні та ме-
тодологічні положення з проблем створення і розвитку художніх колекцій 
становлять винятковий інтерес.

У 1917 р. у журналі «Живая старина» було надруковане дослідження 
М. М. Могилянського «Областной или местный музей, как тип культурного 
учреждения». Аналізуючи історію формування колекцій від давніх часів і до 
кінця ХІХ ст., автор констатує, що упродовж ХІХ ст. музеї не тільки примно-
жувалися і розросталися, а й поступово перетворилися на наукові заклади, що 
сталося завдяки тісному зв’язку із загальними успіхами розвитку знань у дру-
гій пол. ХІХ ст. При цьому підкреслювалося, що «кожний музей, будь то най-
менший провінційний музей з обмеженою скромною сферою діяльності, має ту 
спільну ознаку з великим центральним музеєм, що є важливим фактором допо-
міжної наукової діяльності…» (курсив наш. — Л. Б.) [8]. Саме такий погляд 
на призначення місцевих музеїв сприяв посиленню інтересу до них та стимулю-
вав їх стихійне виникнення у провінції на поч. ХХ ст.

Поза межами дослідження М. М. Могилянського залишилися мистецькі 
зібрання, що не впливає на значення цієї праці для дослідників-мистецтвознавців. 
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Основні напрямки формування колекцій пам’яток історії та культури на об-
ласному рівні, сформульовані автором, дотепер не втратили актуальності і ціл-
ком можуть бути спроектовані на сучасні державні колекції. І на поч. ХХІ ст. 
перед ними стоїть особливе, для провідних музеїв недосяжне завдання: дати 
з вичерпною повнотою картину розвитку та особливостей культури своєї об-
ласті.

Наведені наукові спостереження М. М. Могилянського формувалися 
на підставі ретельного вивчення цієї справи як у центрі, так і на місцях, 
пов’язані з тогочасними досягненнями в науці, економіці, культурному житті 
суспільства і стали програмними для досліджень у галузі художньої культури 
протягом усього ХХ ст.: «Сучасний музей вже вийшов на шлях здійснення усві-
домленого в ідеалі завдання — зробитися живою лабораторією для виявлення 
творчості людини — чи в галузі естетичній, чи в сфері наукової думки… 
Поступово проникає тенденцією взяти на себе частково завдання школи і в той 
же час зробитися постійною, живою, органічною потребою для духовно зрос-
таючої народної маси» [9]. Ця квінтесенція передової науково-просвітницької 
думки кінця ХІХ — поч. ХХ ст. і до сьогодні залишається одним з провідних 
орієнтирів розвитку культурного життя у регіонах України.

Книга хранителя Румянцевського Музею М. І. Романова «Местные музеи 
и как их устраивать» (1919 р.) висвітлювала загальні риси, ознаки та шляхи 
формування колекцій місцевого рівня. Запропонована М. І. Романовим про-
грама створення та функціонування місцевих музеїв увібрала всі тогочасні 
прогресивні напрацювання, що нагромаджувалися передовими діячами культу-
ри. Особливу увагу автор приділяв художнім зібранням, які, на його думку, 
повинні складати найцікавішу частину місцевих колекцій, тому що вищі духовні 
зв’язки, які об’єднують нас з загальнолюдськими цінностями, виявляються 
особливо прозоро у творах мистецтва. Тим самим він підвищував значущість 
відділів мистецтв у місцевих музеях, провіщав переростання цих відділів у са-
мостійні заклади, які складатимуть цілісну систему, що буде саморозвиватися, 
матиме внутрішню організацію науково-дослідницької та науково-
просвітницької роботи, позбавлену уніфікації, шаблону [10].

Процес становлення справи колекціонування мистецьких творів на міцний 
науковий фундамент набув сили на Петроградській губернській музейній кон-
ференції (1923 р.). У доповідях С. Ф. Ольденбурга, С. Н. Тройницького приді-
лялася значна увага музеям художнього профілю, втіленню у практику теоре-
тичної програми розбудови та розширення їх функцій як наукових 
та культурно-освітніх установ [11]. Не залишилися поза увагою фахівців та ши-
рокої громадськості питання збереження пам’яток, продовження збирацької 
роботи з метою створення повноцінних самостійних художніх музеїв [12].
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Стаття Н. І. Троцької, яка у 1920-ті рр. очолювала Музейний відділ 
Головнауки, «Музейное строительство и революция» (1926 р.) наближалася за 
структурою до розвинутого звіту про стан охорони та комплектування зібрань 
пам’яток історії та культури за перші вісім років радянської влади. Автор ак-
центувала увагу на важливості збереження зразків матеріальної культури, за 
якими можна вивчати побут минулого [13]. Аналізуючи ситуацію, вона розгля-
нула і стан проведення археологічних розкопок, вилучення з церков цінностей, 
ремонту та реставрації пам’яток, музейного будівництва, під кутом зору нега-
раздів тих часів. Визначаючи завдання Музейного відділу на майбутнє, перш за 
все не погоджувалася з практикою розміщення у закритих церквах клубів 
та шкіл [14]. В той же час у статті декларувалася цілком суб’єктивна ідея необ-
хідності перерозподілу на державному рівні музейних цінностей за загальним 
планом. Прикриваючись прогресивними поглядами, Н. І. Троцька ігнорувала 
реальні умови, у яких складалися і розбудовувалися державні колекції, пропо-
зиції провідних спеціалістів цієї справи: «Ми дуже добре знаємо заслуги наших 
науковців по Ермітажу (які висловлювали своє негативне ставлення до ідеї на-
дання дозволу розпоряджатися усіма музейними цінностями за загальним 
планом відділу. — Л. Б.) /…/ Однак від місництва і бюрократичної старинки 
слід відмовлятися…» [15]. І далі уже цілком безапеляційно стверджує, що дії 
Музейного відділу більш послідовні, науково виважені.

Волюнтаризм таких поглядів сприяв запровадженню на громадсько-
державному рівні нового «соціалістичного» погляду на музейно-культурні 
цінності [16].

Яскравим прикладом такого негативного впливу на погляди навіть відомих 
і талановитих дослідників тогочасного художнього процесу може служити пра-
ця одного з провідних вчених-мистецтвознавців тієї доби Ф. І. Шміта 
«Исторические, этнографические, художественные музеи». Так, Шміт звертав-
ся до діяльності наукових, або «вчених» музеїв: «Знаю, що дуже цінні в науко-
вому відношенні речі пропадають у Чернігові. При розумному й доцільному 
розподілі наявного добра і при розумному і планомірному поповненні наміче-
них п’ятьох музеїв (йдеться про музеї університетів міст Києва, Харкова, 
Полтави, Катеринослава та Кам’янця-Подільского. — Л. Б.) усі наші Університети 
виявляться забезпеченими досить солідними і цінними науковими експонатами, 
у яких роботи вистачить багатьом поколінням вчених спеціалістів» [17]. Ця по-
зиція потребує обережного підходу, бо свого часу сприяла формуванню у гро-
мадськості думки про необхідність та неминучість вилучення експонатів із фон-
дів існуючих музеїв з метою їх перерозподілу [18]. Чи не ця позиція Ф. І. Шміта, 
а потім його роздуми над пошуками нових форм роботи художньо-просвітних 
закладів, привели його до участі у комісії з вилучення цінностей з музеїв [19].
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Водночас Ф. І. Шміт клопотався про створення навчальних музеїв при 
університетах, які б використовувалися для викладання історії мистецтв. І з су-
мом констатував, що «в усій величезній Україні не має жодного задовільного 
навчального музею» [20]. Слід зазначити, що досконалих навчальних художніх 
музеїв при вищих учбових закладах немає в Україні і дотепер. Проте важко 
погодитися з поглядами на провінційний художній музей як на музей копій 
з творів видатних майстрів світового мистецтва. Ф. І. Шміт не бачив ролі об-
ласного художнього музею як скарбниці перш за все місцевих творів образот-
ворчого та декоративно-ужиткового мистецтва і зводив його задачі до рівня 
навчального просвітницького закладу.

Погляди Ф. І. Шміта на завдання музеїв, особливо у питанні формування 
художніх колекцій, іноді були відірваними від реального грунту, на якому роз-
горталася справа колекціонування й розвивалися саме художні зібрання. Так, 
у 1929 р. побачила світ фундаментальна робота «Музейное дело. Вопросы 
экспозиции», в якій він знову звертається до проблем, пов’язаних з формуван-
ням державних художніх зібрань на периферії. Погляди автора протягом часу 
не змінилися: «Поставте який завгодно розкішний музей, хоч паризький Лувр, 
у провінційних нетрях, і в нього ніхто з місцевих жителів і піти не захоче, тому 
що … «не в коня буде корм» [21]. Думка Ф. І. Шміта про непідготовленість про-
вінціалів до сприйняття художніх цінностей була не обгрунтована. Статистика, 
що наводиться у багатьох дослідженнях того часу з питань науково-
просвітницької роботи, засвідчує протилежне.

Але деякі «науковці», вириваючи з контексту праць Ф. І. Шміта часом од-
ні й ті ж цитати, мимоволі зробили їх «крилатими». Наприклад, висловлюван-
ня, яке стало широко відомим: «Хіба не недоречно ховати картини Буше 
і Фрагонара, саксонську порцеляну і т. і. у такому місці, де ніхто або майже 
ніхто нічого такого не розуміє! Не суперечу: волосні, а тим більш — повітові 
музеї дуже корисні, і їх необхідно облаштувати, але їх слід поповнити таким 
матеріалом, який може бути використаний на місці» [22]. Або висловлювання, 
яке найчастіше цитують дослідники: «…картинам Мурильо місце не в Ахтирці, 
а в Харкові» [23]. На нашу думку, ці сентенції некоректно виривати із загально-
го контексту, в якому йдеться про політику формування художніх колекцій 
вже за часів радянської влади і цілком правильно розставлені акценти у питан-
ні про так званий «музейний фонд».

Інша річ, що Ф. І. Шміт у теоретичних висновках спирався на найновіші 
досягнення наукової думки, і тому його погляди на роль та значення держав-
них художніх колекцій еволюціонували, він сумлінно розв’язує питання про 
типи музеїв, визначає призначення та актуальність існування їх єдиної мережі, 
веде дискусію з приводу найголовнішої, на його думку, її функції — «розпо-
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дільчої». При цьому він вирізняє завдання та роль обласних музеїв, перш за все 
художніх. І це не випадково. Як теоретик естетичного виховання вчений дивив-
ся на музеї передусім як на художньо-просвітницькі заклади, і дослідження 
художнього процесу пов’язував із проблемами, що постали перед цими закла-
дами. Насамперед, про підхід до мистецтва минулих століть і сучасності, вирі-
шення питання так званого «пролетарського мистецтва», поставленого рево-
люційною дійсністю. Висновки автора, по суті, були спрямовані на примирення 
старого з новим у мистецтві, визначення основних напрямків діяльності закла-
дів сучасного мистецтва, їх зв’язку з масами, точніше, мабуть, саме на виправ-
дання необхідності обов’язкового «служіння» мистецтва панівному класу — 
пролетаріату — та його диктатурі.

Пропозиції щодо музею сучасного мистецтва, його експозиції автор під-
готував на підставі аналізу виставок образотворчого та прикладного мистецтва 
«За Х лет». Шміт констатував, що в усіх резолюціях з питань художньої полі-
тики підкреслюється необхідність підвищення рівня мистецтвознавчої роботи: 
«… історик мистецтва стане суспільно-корисним /…/ лише тоді, коли він зуміє 
докласти свій метод стилістичного аналізу до існуючого мистецтва народних 
мас, пояснити генетику форм і змісту цього існування і передбачити художні 
потреби сьогоднішнього і завтрашнього дня…» [24]. Наведене висловлювання 
актуалізувало значення наукової роботи, насамперед, у провінційних 
художньо-просвітних закладах.

Харківський дослідник творчого доробку Ф. І. Шміта К. Кулаєв у статті 
«Ф. И. Шмит как теоретик эстетического воспитания» [25] звертає увагу на на-
укову обмеженість поглядів Шміта у питанні пов’язання всіх змін в морфології 
мистецтва безпосередньо зі змінами, що відбуваються у психології суспільства. 
Водночас К. Кулаєв констатує: «…глибока розробка Шмітом психологічних 
аспектів художньо-практичної діяльності дозволила йому створити оригіналь-
ну теорію естетичного виховання, найбільш сильна сторона якої — ідея про 
комплексний характер естетичного сприйняття» [26]. Це був актуальний, су-
часний погляд на проблему. Праці Ф. І. Шміта стали взірцем аргументованого 
наукового аналізу тогочасного стану художнього процесу та пов’язаного з ним 
стану розбудови державних художніх колекцій.

Вагомий внесок в органічний розвиток музеєзнавчої думки було зроблено 
першим директором Національного музею у Львові І. С. Свєнціцьким. Теоретичні 
положення його нарисів «Про музеї і музейництво», складають основу розви-
тку сучасної української музеології та мистецтвознавства. Розвідка цінна ви-
браним аспектом дослідження. Констатуючи невтішний стан музейництва 
в Україні, він прогнозував, що нові умови культурно-національного життя 
у майбутньому створять певну тривку основу розвитку українського музеєзнав-
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ства, на якій і проступить необхідна злука національного з міжнародним, як 
тлом цілої мережі поважних культурно-національних мистецьких закладів [27]. 
Цей процес почав набирати силу лише за часів незалежності України.

Невеличка за обсягом праця директора Сумського музею Н. Х. Онацького 
«Сім років існування Сумського музею» (1927 р.) [28] підкреслює його солідар-
ність з поглядами на шляхи розбудови мистецьких колекцій фахівців, зусилля-
ми яких у 1920-ті рр. була створена велика низка мистецьких зібрань в Україні. 
Саме такі ентузіасти як Н. Х. Онацький та І. С. Свєнціцький у своїх статтях 
та наукових працях дали відповідь таким відірваним від тогочасних реалій «на-
уковцям», які стверджували, що тільки «коллективный строй» музейного жит-
тя здатен виявити чітко індивідуальність кожного музею. Або тим з них, хто 
стверджував, що не всім творам мистецтва, зібраним з поміщицьких садиб, 
місце в місцевих музеях [29].

Подальший розвиток вітчизняної мистецтвознавчої думки показав, що 
у своїх теоретичних дослідженнях такі «науковці» були далекі від вивчення 
глибинних процесів музейного будівництва, бо надто «широко» намагалися 
підійти до їх втілення у життя, зокрема у справі розбудови мережі державних 
мистецьких колекцій.

В. В. Дубровський у роботі «Чергові завдання сучасного музейного будів-
ництва на Вкраїні» (1927 р.) констатує, що в галузі культурного будівництва 
нема більш забутої справи, ніж музейна. Автор впевнено і аргументовано до-
водить: «… в першу чергу музей є наукова установа (курсив автора. — В. Д.) 
і що «інтегральність» освітнього використання музеїв є тільки один з приклад-
них наслідків цієї основної наукової роботи в музеї» [30]. Стосовно звинува-
чень музейних працівників у консерватизмі (полемізуючи з Н. Троцькою!) В. В. 
Дубровський пише: «Розуміється, прагнення наукових робітників вести музей-
ну роботу справжніми науковими шляхами /…/ є добра традиція /…/ найбільш 
нормальним є шлях повного використання знань і методичних навичок досвід-
чених музейних спеціалістів без зайвих і голослівних обвинувачень» [31].

У виданих працях «Музеї на Україні» та «Історико-культурні заповідники 
та пам’ятки України» [32] В. В. Дубровський дає широку панораму створення 
та існування державних колекцій в Україні. Постановка автором проблеми 
збирання та збереження пам’яток культури стала програмною в історії колек-
ціонування в Україні. Статут музею як наукового закладу автор визначає перш 
за все науковим ставленням до будь-якого аспекту його діяльності: від 
екскурсійно-лекційної роботи до диференційного аналізу складу відвідувачів, 
який подається у спеціальних таблицях. Взірцем наукового погляду на справу 
розвитку мережі державних зібрань пам’яток історії і культури є і складений їх 
«Покажчик» [33].
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Певні аспекти розбудови державних колекцій, дослідження та охорони 
культурної спадщини, що зберігалася у їх фондах, відбивалися на сторінках 
журналів «Краєзнавство» (1924–1930), «Советский музей» (1931–1940), 
«Просвещение Донбасса», «Життя і революція», «Наука на Україні», «Наше 
минуле». Серед виданих в Україні у 1950-ті рр. праць з питань музейного будів-
ництва заслуговує на увагу дослідження знаного в Україні фахівця цієї справи 
Г. Г. Мезенцевої «Музейне будівництво на Україні за 40 років радянської вла-
ди». У роботі подано стислий аналіз його основних напрямів на різних етапах. 
Суперечливим є погляд автора на 1920-ті рр. як на найважливіший період роз-
витку державних колекцій в Україні. На думку Г. Г. Мезенцевої, «у 30-х роках 
іде дальший розвиток музейної сітки як по всій країні, так і в Україні, хоч в ці 
роки вже менш інтенсивно, ніж в попередні, тому що основні музеї вже були 
створені» [34]. У контексті сказаного надається і аналіз основних напрямів їх 
розвитку у 1930–1950-ті рр., у якому автор пов’язує цей процес з політикою 
більшовицької партії та уряду, наводить чисельні постанови радянської влади. 
Між тим у післявоєнні роки набуло розмаху зростання науково-просвітницьких 
очагів в Україні. Г. Г. Мезенцева у своєму дослідженні лише фрагментарно зо-
бражує цей процес і не враховує значної ролі зростання художніх колекцій 
у загальному розвитку культурного будівництва. Щоправда, у наступній праці 
— «Музеї України» [35] — вона присвятила мистецьким колекціям окремий 
розділ, в якому надала стислий аналіз постійних експозицій найбільших дер-
жавних художніх зібрань. Окремі тенденції розвитку справи колекціонування 
в Україні розглядалися у «Нарисах музейної справи», написаних нею у співав-
торстві з українськими дослідниками М. М. Бондарем та Л. М. Славіним. Праці 
Г. Г. Мезенцевої, як і згадані «Нариси», залишилися взірцем традиційного му-
зеографічного дослідження радянського періоду.

В силу тих самих причин недостатньо глибоко розкриті головні риси роз-
витку вітчизняного колекціонування у працях відомих українських вчених-
мистецтвознавців. Як підкреслює у своєму дисертаційному дослідженні Р. В. 
Маньковська, перші спроби узагальнити процес розвитку музеїв в Україні 
з’являються саме в працях М. М. Бондара, Г. Г. Мезенцевої, Л. М. Славіна, 
Ю. А. Омельченка [36].

Стратегічним питанням розвитку мистецьких колекцій як соціальних ін-
ституцій присвячені фундаментальні праці російського радянського вченого 
Д. А. Равиковича «Музеи местного края во второй половине ХІХ — начала 
ХХ в.» та «Местные художественные музеи ІІ половины ХІХ — начала ХХ в.». 
Автор досліджує історію виникнення місцевих художніх колекцій у порефор-
мений період, питання їх організації, роль петербурзької Академії мистецтв, 
громадськості у поширенні справи колекціонування художніх творів [37]. У до-
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слідженні обгрунтована важлива роль місцевих художніх зібрань у загальному 
процесі розвитку культури, їх значний вплив на науково-дослідницьку і про-
світницьку діяльність у провінції [38].

А. Б. Закс у статті «Источники по истории музейного дела в СССР 
(1917–1941)» [39] зробила огляд архівних матеріалів і літератури з історії музеїв 
історичного профілю. До аналізу були залучені архівні та бібліографічні джере-
ла до 1941 р. Це перша спроба систематизації існуючих тоді постанов, наказів, 
розпоряджень радянських органів влади з історії культурного будівництва, які 
свого часу вже знайшли відображення в наукових виданнях [40]. Аналогічної 
збірки документів в Україні не видавалося, хоча основні постанови українського 
уряду означеної доби вперше широко прокоментовані, наприклад, у статті Ю. А. 
Омельченка «Охорона пам’яток і музейне будівництво на Україні в перші роки 
радянської влади» [41]. Невичерпним джерелом для дослідників стали і наведені 
А. Б. Закс архівні матеріали Всеросійської музейної конференції (Петроград, 
1919р.). Спираючись на декларацію Московської колегії Відділу у справах музеїв 
і охорони пам’яток мистецтва та старовини, що була зачитана І. Е. Грабарем, 
А. Б. Закс надає їм у роботі статус основоположних у питанні становлення і роз-
витку державних художніх колекцій СРСР у довоєнний період.

Стан сучасного розвитку мистецьких колекцій в України науковцями 
окремо не розглядався. Про що свідчать і праці провідних науковців — роз-
робників нових перебудовчих концепцій у музейній справі та історії україн-
ської культури — академіка П. Т. Тронька, Ю. М. Жукова, О. О. Нестулі 
та ін. [42].

Аналіз бібліографічних джерел з досліджуваної теми дає підстави конста-
тувати: у 1920-ті рр. були опубліковані фундаментальні наукові дослідження, 
у яких піднімалися питання становлення та розвитку художніх колекцій як 
складової частини загального процесу розвитку історії та теорії культури. 
Цьому сприяло чимало факторів:

По-перше, стихійне створення музеїв усіх профілів започатковано за іні-
ціативою громадськості за часів царату, а потім продиктоване реальністю пер-
шого десятиріччя після жовтневих подій 1917 р., коли передусім треба було 
вирішувати питання розміщення і збереження історичних та художніх ціннос-
тей, реквізованих з палаців, маєтків, культових споруд, конфіскованих приват-
них зібрань.

По-друге, досить висока наукова підготовка провідних музейників-
фахівців, які набули практичних навичок під час підготовки та участі в архео-
логічних з’їздах, наукових експедиціях, археологічних комісіях, що були по-
ширені у Російській імперії в кін. ХІХ — на поч. ХХ ст.

По-третє, суттєво, що у 1920-ті рр. в Україні широко провадилися наукові 
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дискусії, вчені мали можливість відверто висловлювати думки з актуальних 
питань історико-культурного процесу. Наприклад, у наукових статтях зверну-
ли увагу на проблему музею як наукового закладу, прогнозуючи тим самим її 
актуальність на багато десятиліть вперед.

«Українське відродження» 1920-х рр. спричинилося, зокрема, завдяки ін-
тенсивному та глибокому розвитку музеєзнавчої та мистецтвознавчої думки. 
Проблеми, які поставали перед російськими науковцями, отримали почасти 
більш органічне та неупереджене вирішення у їхніх українських колег. Це мож-
на пояснити не таким жорстоким, як у Росії, ідеологічним пресом Кремля 
в період так званої «українізації».

У повоєнний період фундаментальних досліджень у науково-
просвітницькому просторі СРСР з питань розбудови державних мистецьких 
колекцій майже не видавалося, а Україна з відомих політико-ідеологічних при-
чин перетворилася у цій сфері наукової діяльності майже у глибоку провінцію. 
Чисельне зростання художньо-освітніх закладів і, зокрема, художніх музеїв, 
і відсутність теоретичних досліджень, у яких би висвітлювалася їх роль у по-
ступовому розвитку української культури, не сприяло процесу відродження 
національної самосвідомості.

І лише із здобуттям Україною незалежності утворилися об’єктивні умови 
для розгортання науково-дослідницької роботи у галузі національної худож-
ньої культури і, зокрема, історії формування і розбудови художніх колекцій 
в Україні [43].
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Франція завжди приваблювала людей мистецтва з різних країн світу, і 
з ХІХ ст. вона перетворилася на культурний центр Європи. Республіканський 
лад сприяв розвитку вільної торгівлі та ринкової конкуренції. Музеї, відкриті 
для відвідування всіх бажаючих, інтенсивно поповнювали свої колекції ще від 
часів наполеонівських завоювань. Салони стали більш демократичними та від-
критими, набули статусу вищої художньої інстанції, стали запорукою успіху 
митців, їхніх прибутків і слави.

Слід додати, що Париж початку ХХ перетворився не тільки на центр світ-
ського життя, розваг і розкошів, але й на міжнародний осередок образотвор-
чого мистецтва, творчих пошуків і експериментів, що, проте, сталося не рап-
том. Місто затвердило своє беззаперечне панування на культурних теренах 
тільки після «прориву» імпресіоністів, які вперше довели право мистецтва 
на автономію, на створення власної реальності, врешті, її інтерпретації. Після 
Всесвітньої виставки 1900 року, після того, як над містом виросла Ейфелева 
вежа, що стала своєрідним символом нової естетики; після відкриття нових не-
залежних Салонів із грандіозними ретроспективними виставками Сезанна, Ван 
Гога, Тулуз-Лотрека стало ясно, що по-старому творити безперспективно.

Однак творчі пошуки початку століття не нагадували цілісне художнє 
явище, вони не мали ані спільної мети, ані програми. Важко говорити про певну 
етично-філософську єдність, яка б об’єднувала між собою настільки різних 
художників як Пікассо, Сутін, Шагал.

Проте було щось невловиме, що дозволяє сьогодні говорити про певну 
культурну єдність. Можливо, це була перша в історії європейської культури 
ситуація, коли співіснування різних пластичних систем зумовило народження 
«нової ери». Ери, коли один мистецький напрям не витісняв інший, але співіс-
нував з ним на рівних правах; коли паралельний розвиток несхожих між собою 
тенденцій став умовою і каталізатором еволюції. В історію мистецтва це уні-

Ірина МАЗННИЧЕНКО

«МИСТЦІ ЗІ СХОДУ»
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кальне явище увійшло під назвою «L’Ecole de Paris» («Паризька школа») — 
синтез інтернаціонального коріння, специфічних традицій, пошуків. «Перехід 
від референтного до структурованого типу мистецтва, що розпочалося з кубіс-
тичних пошуків Брака і Пікассо, відтворився у творах анонімних авторів афри-
канської скульптури» [1].

Модерні течії початку ХХ ст. поєднали між собою мистців різних націо-
нальностей. Поряд з Браком і Пікассо працювали іспанець Хуан Гріс, поляк 
Людвіг Маркусі, угорець Рет, росіянин Серж Фера, голландець Піт Мондріан 
і навіть мексиканець Дієго Рівера. Італійські футуристи Марінетті та Северіні 
не лишилися непоміченими у Парижі. Жак Віллон і його група підтримували 
зв’язки з чеським художником Франтішеком Купкою. Дадаїзм також мав між-
народне коріння. 1922 р. румунський скульптор Бранкузі написав: «У мистецтві 
немає іноземців» [2].

Культурне життя столиці було динамічним. Паризьке дерево навесні 
ХХ ст. поступово поростало новими іменами і подіями. Мистці-новатори про-
довжували активно про себе заявляти. Особливу сторінку історії французької 
столиці написали мистці з Росії та Східної Європи. Відомий французький мис-

« М и с т ц і  з і  С х о д у »  у  с т у д і я х  Г і й о м а  А п о л л і н е р а

Французька поштова марка із зображенням 

портрета Гійома Аполлінера

Гійом Аполлінер у майстерні Пабло Пікассо, 

бульвар Кліши, близько 1911 р. Фотографія
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тецтвознавець Дені Міло у статті «Мистецтво України» чітко та лаконічно на-
звав визначальний перелік культурних подій початку ХХ ст. в Росії та Україні 
[3]. Він відзначав 1908 р., коли Давид Бурлюк організував першу в Росії вистав-
ку художників-авангардистів (які ще не знали тоді про існування французького 
кубізму). У Франції про художника дізналися лише у листопаді 1908 р., коли 
галерея Канвейлера репрезентувала перші кубістичні роботи Брака. Витоки 
нашого авангарду Міло бачить у досягненнях імпресіоністів: Сезанна, Гогена, 
а також перших експресіоністів. 1909 р. в Одесі Давид Бурлюк, Натан Альтман 
та Олександра Екстер організували виставку спільно із французькими худож-
никами Боннаром, Браком, Матіссом, Руо і Вламінком.

Відомий американський мистецтвознавець Мирослава Мудрак наводить 
думку українського модерніста Олекси Грищенка щодо «формалістичної есте-
тики, пов’язаної з «новим» геометричним мистецтвом»: «…тогочасне зацікав-
лення російських та українських художників французьким мистецтвом не має 
нічого спільного з бажанням копіювати чи імітувати кубізм; воно було радше 
висловленням автентичної «національної» якості, що сягала своїм корінням 
давньої іконографії, успадкованої від Візантії» [4].

З 1907 р. Дягилєвські сезони російського балету зачарували столичну пу-
бліку, відкрили нові творчі грані мистецтва глибоких традицій. Групи росій-
ських, українських і польських художників, що прибули до Парижа на навчан-
ня, заявили про себе як талановиті митці Нової формації. Їхнє мистецтво, хоч 
і відчуло на собі вплив місцевих течій, зберігало, однак, характерні національні 
риси. Париж відкрив для себе кубістів, Росія — художників «Мира искусства» 
і забуті традиції сивої давнини. Поєднання перших й останніх призвело до по-

І р и н а  М а з н і ч е н к о

Підготовка до «Салону Незалежних» 1908 р.
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яви зовсім нового розуміння і став-
лення до мистецтва.

У Парижі початку ХХ ст. надзви-
чайно активно, вдало і професійно 
розвивалася мистецтвознавча крити-
ка, яку створювали письменники, по-
ети, журналісти і, подекуди, власне 
мистці. Нова художня культура по-
стійно вимагала захисту, а ще більше 
— інтерпретації, тлумачення, без яких 
вона могла бути неповноцінно сприй-
нятою. Постать Гійома Аполлінера 
(1880–1918) органічно вписувалася 
в модерн епохи, виявляючи її найха-
рактерніші риси.

Перші асоціації, пов’язані з ім’ям 
Аполлінера, виникають на підставі йо-
го літературної діяльності. Поет 
і письменник, автор сміливих, експре-
сивних новацій у жанрі слова, від мис-
тецтва та літератури він вимагав, на-
самперед, краси, пристрасті, 
несподіваності: «Мій ідеал у мисте-
цтві, мої почуття і моя уява базуються 
на ідеальному, але правда завжди но-
ва… Ідеальне: сюрприз, інновація; тобто гарний зміст завжди дивує, завжди 
не передбачуваний, тобто це і є правда» [5].

Аполлінер активно цікавився творчістю сучасних живописців, давав по-
яснення їхнім естетичним ідеям, багато уваги приділяв кубізму й усім надзви-
чайним явищам у мистецтві. Він був у захваті від творчих досягнень Пікассо, від 
того, що кубізм іде пліч-о-пліч із сучасними точними науками, займаючи чет-
вертий вимір у категоріях простору, від того що кубісти здатні створити ескіз 
нового, людянішого, ніж наявне довкілля світу. Тобто Аполлінер сподівався, 
що нове мистецтво буде активно впливати на важливі життєві процеси у світі.

Арт-критик швидко зблизився з колом «дягилєвців» і російськими ху-
дожниками. Він завжди відчував генетичну спорідненість із цією частиною 
світу. Адже походив із родини з глибоким польським корінням по материній 
лінії, яка до останнього дня свого життя залишалася громадянкою Російської 
імперії в еміграції. З іншого боку, батько арт-критика був італійським офіце-

« М и с т ц і  з і  С х о д у »  у  с т у д і я х  Г і й о м а  А п о л л і н е р а

Пабло Пікассо.

Програма до Російського балету сезону 1917 р. 

Акварель, папір. Колекція Клода Бурдуа
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ром. Полярність походження Аполлінера мала вагомий вплив на космополі-
тичний характер його поглядів, про що неодноразово заявляв сам критик. У 
хроніках «Paris-Journal», поруч зі звичайними мистецькими подіями 
Республіки, він відзначав окремо появу «яскравих молодих іноземців із Росії»: 
«Замість того, щоб стежити за поневіряннями публіки і людей з французької 
сторони стосовно молодого французького живопису, росіяни здобули справ-
жній успіх в особі пані Гончарової, вони зовсім не шкодують для неї замов-
лень» [6].

«Михайло Ларіонов привніс не тільки до російського, але й до європей-
ського живопису нову вишуканість: променизм. Світло, з якого складаються 
твори мистецтва, вміє виразити найтонші, найвеселіші, найсуворіші почуття 

сучасної людини» [7].
Особливу увагу арт-критик при-

діляв творчості Василя Кандинського, 
який зіграв не останню роль у розви-
тку російського і світового авангарду 
на початку ХХ ст.:

«Кандинський — один із небага-
тьох художників, працюючих за кор-
доном (він працює у Мюнхені), який, 
якщо засвоїв новий французький жи-
вопис, найбільше звільнився від нього 
для можливості слідувати власним 
шляхом… Все те, що складало фран-
цузький і слов’янський смаки, приго-
ломшило Берлін, але приголомшило 
його різноманітністю» [8].

Аполлінер пов’язує «імпровіза-
ції» Кандинського з теорією Матісса, 

але доведеною до межі: «Багатство, розмаїття, глибина колориту дозволяють 
побачити цей вплив» [9].

У 1910-х рр. до Парижа прибув молодий художник з Вітебська Марк 
Шагал. Саме тут, під впливом різних течій і вільного духу міста, сформувався 
його особливий, ні на що не схожий стиль. Аполлінер високо поціновував твор-
чість молодого художника і обіцяв написати передмову до каталогу його ви-
ставки у Берліні. Глибина і точність визначень критика, сила його особистості, 
талант змусили художника повірити в себе, в своє значення і неповторність. 
Художник був приголомшений виром подій великого міста, його швидкістю, 
нестабільністю, жагою епатувати, але, перш за все, свободою. Шагал, один 

Н. Гончарова. Лінія. Полотно, олія. Лондон, 

Галерея Тейт, 1913
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з незвичайних мешканців «Вулика» («La Ruche») — найбільшого мистецького 
осередка Монмартру того часу — згадував потім свої молоді роки у Парижі:

«Монпарнаське життя — це неймовірно! Я працював усі ночі… В сусідній 
майстерні ридала ображена натурниця, у італійців співали під мандоліну, Сутін 
повертався з ринку з купою несвіжих курчат, щоб їх малювати, а я сидів один 
у своїй дерев’яній келії біля мольберту, при слабкому світлі гасової лампи…» [10]

Аполлінера познайомив із Шагалом поет Андре Сальмон. Художник спо-
чатку соромився запросити відомого поета до себе в майстерню, він вважав, що 
картини не сподобаються критику, палкому прихильнику кубізма. Аполлінер, 
однак, був у захваті від незвичайних композицій Шагала і назвав його «надна-
туралістом» («surnaturaliste»). Шагал, у свою чергу, був вражений постаттю 
Аполлінера, «безтурботного Зевса», 
а саме гіпнотичним ефектом, яке той 
справив на оточення: «Віршами, циф-
рами, м’якими складами він прокладав 
нам усім шлях. Бувало іноді, виходив 
з кімнати з квітучою посмішкою на об-
личчі. Ніс загострений як у хижака, 
глибокі очі випромінюють пристрасть. 
Величезний живіт він носив як повне 
зібрання творів, а ногами жестикулю-
вав як руками. Вдома у нього завжди 
кипіли суперечки» [11].

Приблизно 1911 р. Шагал нама-
лював картину «Hommage  
Apollinaire» («На честь Аполлінера»). 
«Дві постаті — чоловіча і жіноча, 
Адам і Єва, розсічені та поєднані 
Часом, що утворює коло, яке оберта-
ється, і нагадує циферблат гігантсько-
го годинника, на якому тіла персона-
жів, їхні руки і ноги видаються 
стрілками» [12]. Картина була репрезентована у берлінській галереї Вальдена, 
видавця журналу «Sturm», на першій великій персональній виставці Шагала 
1914 р. Передмовою до каталогу стала невелика поема Аполлінера.

Гійом Аполлінера намагався не залишати поза своєю увагою жодного ці-
кавого мистецького явища, неординарної новини. З 1910 р. на сторінках фран-
цузької преси почали з’являтися імена митців з України, які приїздили 
до Франції з метою розширення творчих горизонтів. Більшість з них вже про-

О. Екстер. Міст. Полотно, олія. 1912.

Національний художній музей України
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йшла школу художньої підготовки у Санкт-
Петербурзі, Москві, Києві, Кракові тощо. Аполлінер 
швидко реагував на появу «нового», незвичайного, 
самобутнього. Йому видались надзвичайно цікави-
ми пошуки українських мистців, їхнє органічне по-
єднання національних традицій із досягненнями 
сучасного мистецтва.

У звіті Осіннього Салону 1912 р. арт-критик 
окремо виділив залу, де експонувалися твори іно-
земних майстрів. З особливою увагою він відгукнув-
ся стосовно картини української художниці Софії 
Левицької: «Одне з моїх найщиріших вітань — пані 
Левицькій. Вона знає пейзажі Митника [Анрі Руссо. 
— І. М.], але її особистість залишається незалеж-
ною, і її почуття, що оживляє полотно «Село», ши-
роке як селянські пісні її батьківщини» [13]. 
Наступного року у звіті Салону Незалежних він 
також не залишив поза увагою роботи Левицької, 
визначив їх «ґрунтовними і сповненими поезії». 
Мистецтво ж іншої художниці з України, пані 
Екстер, нагадувало критикові «про давні етюди 
Делоне, драматичні, як падіння» [14]. Аполлінер 
неодноразово звертався до творчості митців 
з України. В Осінньому Салоні 1913 р. він означив 
талант С. Левицької «простим, але який видається 
все більш особистісними і спокусливим…» [15]

Особливе місце у критичних працях Аполлінера 
посідає творчість українського скульптора 
Олександра Архипенка. Адже саме через публіка-

цію статті про його твори критик змушений був залишити посаду культурного 
оглядача у газеті «L’Intransigeant» [16]. Уперше Аполлінер звернув увагу 
на молодого скульптора з Києва 1911 р. на виставці «XXVII Salon des Artistes 
Independants» (27-го Салону Незалежних Митців) у Брюсселі — він тоді роз-
лого висловився на адресу Архипенка: «… нова і дуже висока маніфестація 
мистецтва, проте в жодному разі не система, що сковує таланти» [17].

«Система» або «наклеювання етикеток» — такі визначення можна неодно-
разово зустріти у мистецтвознавчому лексиконі Гійома Аполлінера. З відтінком 
негативу він висловлювався на адресу тих, хто не мав бажання або сміливості 
слідувати власним шляхом, експериментувати, творити. Від себе Аполлінер ви-

О. Архипенко. Жінка, що 

зачісується. Пофарбована 

бронза. 1912. Саарбрюккен, 

Саарландмюзеум
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магав того ж самого. Він намагався уникати систематизації, тобто був корек-
тний у визначеннях: краще лишити без назви стиль або манеру художника, аніж 
«наклеювати» йому зайві «етикетки». Звісно, для історії мистецтвознавства, 
яка збудована саме завдяки систематизації, було неприйнятним нове бачення 
Аполлінера — тлумачити сучасне мистецтво його ж методами, такими самими 
неординарними та несподіваними.

Скульптури Олександра Архипенка, репрезентовані на великій персо-
нальній виставці у Парижі у березні 1914 р., приголомшили Аполлінера і публі-
ку. «Пікассо скульптури» — так почали його називати. Аполлінер, який давно 
помітив талант молодого скульптора, написав передмову до каталогу виставки. 

М. Ларіонов. Помаранчева оголена у капелюсі. Полотно, олія. 1909.

Кімпер, Музей образотворчого мистецтва
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Текст вийшов великий за розмірами 
та інформаційно насичений. Арт-
критик натхненно розповідає у ньому 
про трансформації образів і творчі ви-
токи скульптур Архипенка. Аполлінер 
готовий дати відсіч консерватизму, 
який часто акцентує на «поганому» 
смаку і відході від традицій в роботах 
скульптора. Він доводив протилежне: 
«В скульптурі Архипенко шукає, перш 
за все, чистоту форм. Він прагне зна-
йти найбільш абстрактне, символічне 
та нове, а також зуміти переробити їх 
по-своєму» [18].

Аполлінер вбачав в характері 
мистецтва Архипенка поєднання бага-
тьох чинників: сильного релігійного 
впливу, «священної оголеності східно-
міфологічного мистецтва», «грецької 
скульптури і єгипетської, більш чистої 
та містичної…» [19]. Доречними тут 
видаються слова французького до-
слідника Л.–С. Бреніга, який із захо-
пленням говорить про здатність 
Аполлінера бути поміркованим: «… 
йому будуть заздрити всі критики 

професії…, оскільки… він мав талант визнати велич» [20]. Сила мотивацій, но-
вих ідей, сміливі «провокаційні» виступи, — здавалося, ніщо не лякало крити-
ка. Покладаючись на власну інтуїцію, він сміливо йшов назустріч новим випро-
бовуванням.

Значним національно-культурним осередком Парижа можна означити 
також гурт польських митців. Їхні твори, поряд із кубістичними і фовістськи-
ми, дедалі частіше з’являлися на художніх Салонах столиці. Але живописна 
культура залишалася здебільшого на імпресіоністичному рівні. Польські митці 
не могли залишитися поза увагою Аполлінера не тільки через відчуття спільно-
го коріння, але й через розуміння справжніх талантів іноземців.

Першим польським митцем, який привернув увагу Аполлінера, був Людвиг 
Маркус (Ludwik Markus, dit Louis) з Варшави. У подальшому за художником 
закріпилося нове ім’я — Маркусcі, яким його охрестив саме Аполлінер, вико-

Г. Гвоздецький. Портрет Б’єга. Полотно, олія. 

1905. Париж, Товариство польської історії 

та літератури
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риставши назву селища у центральній 
Франції (Marcussis, Ile-de-France). 
Арт-критик поважав творчість 
Маркусcі й відзначав його твори на ве-
ликих мистецьких виставках: «… Мар 
Кус [21] духовно висміює різноманітні 
школи сучасного живопису: кубізм, 
фовізм, академізм і футуризм…» [22].

У мистецтві іншого художника 
з Польщі, Густава Гвоздецького, арт-
критик побачив «знак естетичної сво-
боди, яка протистоїть міжнародному 
академізму» [23]. У липні 1912 р. 
Аполлінер подав огляд творчості 
польського митця у статті на сторін-
ках «L’Intransigeant»: «Мистецтво 
Гвоздецького, починаючи з його пер-
ших спроб до творів сьогодення, було 
віддалене від формування зображень, 
анекдоту, так само як від алегорії; во-
но обіцяє, таким чином, стати мисте-
цтвом, яке одночасно оживлює реаль-
ність і уяву, життя і розум» [24].

Арт-критик знаходився у стані 
постійного пошуку. «Будь-яка одно-
значність здавалася йому неправди-
вою…» [25], — зазначає польський біограф Аполлінера Юлія Хартвиг. Його 
висловлювання не знали жалю до «ворогів» і неяскравих, на його думку, осо-
бистостей. Не міг він також добрати сірі та невиразні слова для творів талано-
витих художників. У його свідомості не існувало «напів-», було місце тільки 
для «най-».

Ця літературна безкомпромісність трохи охолоджується, коли йдеться 
про ще невідомого і не досить близького «паризькому колу» польського митця 
— Владислава Гранзова. 25 жовтня 1909 р. в «Галереї Е. Дрюе» відкрилася ви-
ставка пана Гранзова. Не дивно, що Аполлінер, якого захоплювало все нове 
та незвичайне, взявся висвітлити в каталозі до виставки твори цього молодого 
художника. Арт-критик докладно розповідає про витоки мистецтва пана 
Гранзова. «Шляхетна лінійна структура», декоративно-графічне відчуття 
та яскравий колорит беруть початок з музею Прадо у Мадриді, де художник 

Л. Маркуссі. Портрет Гійома Аполлінера.

Папір, олівець. 1912–1920
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отримав «власну» освіту, копіюючи твори Веласкеса, Тиціана, Рубенса та ін. 
Кожного разу, коли пан Гранзов звільняє концепцію від реалізму своїх моде-
лей, «… він має намір створити власний стиль, заощаджуючи на деталях… він 
створює пейзажі з постатей, необхідних складових» [26]. Ці фігури Аполлінер 
називає важкими, іноді гострими. Але його загальне враження від виставки 
пов не і виважене. Немає різких переходів і напівтонів. Кожна частина тексту 
рівноцінна і послідовна.

Гійом Аполлінер завжди намагався дотримуватися кодексу так званої 
«мистецтвознавчої порядності». Тобто оцінювати твори не зважаючи на при-
належність автора до того чи того мистецького угрупування, а визнаючи, 
у першу чергу, їхні професійні властивості. Польський скульптор Болеслас 
Б’єга, як і художник Владислав Гранзов, якщо не належали до суто класицис-
тичного або символістського таборів, то перегукувалися своїми творами 
з ХІХ ст. Аполлінер чудово це бачив і розумів. Він не ставився ворожо до ста-
рих, немодерністських технік, якщо помічав яскраву особистість, непересічний 
талант художника: «Ідеалізм цього мистця [Болесласа Б’єга, — І. М.] винай-
шов зовсім не прісні твори. Він показує найчистіші й найглибші почуття люд-
ства. Довгі, виважені композиції є гармонійними та спокійними. Його веселість 
набожна, а біль зовсім не гіркий. Його піднебесся заселене створіннями у сим-
волічних квітах, гнучких і красивих формах, в яких мистець фіксує мелодійний 
рух сфер» [27].

Інтернаціональний характер життя початку ХХ ст. у Франції зіграв вагому 
роль у створенні багатогранного, оригінального мистецтва нової доби. Він 
об’єднав таланти різних країн у сильну модерністську групу, яка увійшла до лі-
топису сучасної історії мистецтва під назвою «L’Ecole de Paris» («Паризька 
школа»). Поляки, росіяни та українці відігравали особливу роль у формуванні 
культурного життя Парижа. Вони ввели Європу до яскравого світу 
східнослов’янських казок і самобутньої культури, зачарували музикою і хоре-
ографією. Аполлінер — свідок цієї доби — склав вичерпний культурний літо-
пис свого часу, вагоме місце в якому посідають «мистці зі Сходу». Його кри-
тичні статті стали надійним фундаментом вивчення закордонного періоду 
творчості кожного художника у себе на батьківщині.

Аполлінер тонко відчував тенденції свого часу і розумів необхідність тво-
рення нового типу мистецтва. Тому він упродовж усього свого творчого шляху 
так наполегливо говорив про особливу місію мистця, про його обов’язок ство-
рювати нову реальність. Саме Аполлінерові належить термін «sur-r alisme» 
(«сюрреалізм»), надреальність. Або нова реальність, така, як її волів показати 
художник. Звідси думка про необмежену свободу мистця, який за допомогою 
сили таланту спроможний будь-який предмет або образ перетворити на витвір 
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мистецтва. Звідси витікає дивовижна політематика творів мистців, яким давали 
натхнення всі епохи, культури, країни. Аполлінер відчував і розумів це, усві-
домлював, що чисельні мистецькі рухи початку ХХ ст. закладають фундамент 
для мистецтва майбутнього. Тому він активно цікавився усім новим, нічого 
не заперечуючи і не засуджуючи. Для поета-критика кожна точка зору мала 
право на існування, бо вона дозволяла побачити нову, відмінну від інших грань 
довкілля.
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Взаємозв’язок іконописного канону і стилю (останньому властиві чуттє-
вість й індивідуалізм художника та епохи) — проблема, що найбільше прива-
блювала дослідників іконопису. Очевидно те, що дослідження канону і стилю 
як окремих явищ можливе в теоретичних абстракціях, в реаліях вони нероз-
ривно пов’язані і є складовими єдиного творчого процесу. Чимало досліджень 
заторкують порушену проблему. Автор робить спробу дослідити її на прикладі 
списків однієї з найбільших святинь польсько-українського пограниччя — іко-
ни Богородиці Холмської, створених у XVII–XVIII ст.

В останніх публікаціях стосовно цієї ікони науковці звертають увагу, що 
поширення списків ікони припадає на час підготовки до її коронування, яке 
відбулося 15 вересня 1765 року, і відразу після цього. Саме тоді культ Богородиці 
Холмської набуває особливої сили [1]. Проте, відомі дві копії ікони Богородиці 
Холмської більш раннього періоду — це ікона XVI ст. [2], та мідьорит 
Олександра Тарасевича, виконаний, очевидно, на замовлення для третього 
видання книги Якова Суші «Foenix Tertiato Redivivus…» (1684 р.  [3]).

Походження ікони XVI ст. невідоме, її репродукція була опублікована 
в «Акафісті пресвятій Богородиці Холмській», видрукуваному в 60-х рр. у Канаді. 
Тому судити про якості ікони за виключно візуальними ознаками важко.

Мідьорит видатного українського графіка Олександра Тарасевича має 
ознаки ренесансної пластики (чіткістю і ясністю форм), і водночас відчутним 
прагненням до консерватизму, дотримання основних засад іконописних традицій 
поствізантійської епохи. Художник підійшов до поставленого завдання 
з особливою шаною — у ритині повністю реконструйована схема образу, 
передані всі характерні для першотвору ритми драперій, вигини ліній, 
скрупульозно відтворені пошкодження, нанесені в періоди історичних катаклізмів 
[4], водночас збережені індивідуальний почерк і риси, притаманні естетичному 
сприйняттю сучасної йому епохи. Гравюра тяжіє до чуттєво-живописного 

Оксана РЕМЕНЯКА

КАНОН, ЯК РІД ДУХОВНОЇ ЦЕНЗУРИ
ТА СТИЛІСТИЧНІ ЗМІНИ

В КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ХОЛМЩИНИ
ТА ПІДЛЯШШЯ XVII–XVIII ст
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начала. Найголовніше, чого вдалось досягнути Тарасевичу, при всій 
індивідуалізації образу, це зберегти енергетику та тектонічну цілісність і велич 
оригіналу.

Якщо поява цієї ікони «в історичному середовищі 20-х рр. XVII ст. і мала 
випадковий характер» [5], то ймовірно, що вже за кілька десятиліть, завдяки 
вдалій «пропаганді» третього видання «Foenix» з ілюстрацією Тарасевича її 
існування в культурному середовищі Холмської Єпархії набуває закономірного 
і природного характеру. А як відомо, найкращою і найбільш ефективною 
популяризацією є така, в основі якої лежить щирість і природність.

Усі інші відомі нам списки ікони Холмської Богородиці були створені 
у XVIII ст. До них, зокрема, належить ікона «коронованої» Богородиці 1789 р. 
з музею у Любліні. У цьому творі збережено лише іконографічну схему 
богородичного типу Одигітрії у різновиді Дексіократуси, де Богородиця 
представлена на оригіналі Холмської ікони. Характер трактування драперій 
мафорію та гіматію, динамічний нахил голови Богородиці, дещо наївно-
незграбне вирішення постави та лику Немовляти є ознаками народної 
інтерпретації стилістики бароко. Риси фольклоризації мала переважна 
кількість ікон, виконаних у колі уніатських іконописців [6]. Проте, незважаючи 
на усю наївність образу та певні недолугості чисто формального характеру, 
що, очевидно, пояснюється низьким рівнем майстерності виконавця, ікона має 
необхідну для сакрального твору харизму, збережену завдяки цілісній 
динамічній композиції, монументальному трактуванню постатей Богородиці 
та Немовляти. Ймовірно, взірцем для Богородиці Холмської з Люблінського 
музею могла бути гравюра, створена в рік коронації ікони [7]. Гравюра кінця 
XVIII ст. з приватної колекції Кшиштофа Колтуна [8], в свою чергу, майже 
докладно повторює постави Немовляти-Христа і Марії в Люблінській іконі.

Феретрон із с. Пневне на Холмщині, також є реплікою з єдиного ряду 
уніатських ікон. Твір позначений чуттєвістю, що межує з солодкавою патети-
кою, якої важче уникнути майстрам, близьким до фольклорного напрямку 
в іконописі. Про це особливо красномовно свідчать підняті вгору очі та екс-
пресивний жест рук Христа — спроба дохідливо передати посполитому гляда-
чеві екстаз молитви, зверненої до Бога-Отця. Тут не лишається й сліду від 
стриманої шляхетності, властивої іконам вищого, аристократичного рівня, 
в яких відтворювали надприродну енергію архетипу. Коли втрачають відчуття 
сакральної істини, що є внутрішньою суттю ікони, використовують зовнішні, 
формальні засоби — в даному випадку експресію жестів.

Інша група списків ікони Богородиці Холмської виникла у православному 
культурному середовищі. Одна з них зберігається в Окружному музеї Холма і, 
як вищезгаданий феретрон, теж походить і с. Пневне на Холмщині, з дерев’яної 
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греко-католицької церкви, збудованої 1779–88 рр.(на початку свого існування 
православна). Різні за стилістикою ікона і феретрон, створені: перша — за ес-
тетичними вподобаннями православних, другий — уніатів, цілком достойно 
почували себе в єдиному просторі пневненської церкви.

В іконі Холмської Божої Матері з Пневна образно-стилістична характе-
ристика Богородиці та Ісуса-Немовляти має реалістичне спрямування, харак-
терне для іконопису пограниччя кінця XVIII — початку XIX ст. Художник 
намагається дотримуватися вишукано-стриманого настрою, властивого 
оригіналу, майстерно моделює драперії одягу, проте неухильно йде шляхом 
натуралізму, який у цьому творі ще ледь відчутний, натомість у наступних 
списках ікони Богородиці Холмської його позиції помітно зміцнюються. Як, 
наприклад, в іконах з Окружного музею в Замості (XIX ст., походить з с. 
Лазиська, Замойського воєводства), з церкви Іоана Богослова та з Окружного 
музею в Холмі, з Покровської церкви у Луцьку [9].

Слід зауважити, що в іконах — пізніх списках нещодавно знайденого 
першотвору — ще більшою мірою, ніж в іконах уніатського кола, відчутно 
незворотну втрату внутрішнього стрижня образу, який завжди був носієм 
сакральної істини. Саме це призводить до суто зовнішнього, сліпого наслідуван-
ня, коли відбувається «млява і слабка передача основного стилю, що позбавляє 
твір характеру» [10]. Нерозуміння суті канону як внутрішньої норми викликало 
надмірну увагу до форми, прагнення до наївно-турботливого прикрашання, і як 
наслідок — занепад іконописного мистецтва та руйнацію його семантики.

Усі ці ікони дбайливо відтворюють навіть таку важливу деталь, відсутню 
в гравюрі Олександра Тарасевича та іконах унійного кола, як сувій пергаменту 
в руках Ісуса — ще одна спроба повернутися до засад православного канону. 
Проте іконопис українсько-польського пограниччя у цей період вже перебуває 
під впливом петербурзького академізму, якому не дуже підходить означення 
православного, бо він від візантійської традиції ще далі, ніж фольклоризована 
уніатська ікона [11].

В іконописі канон, як найбільш досконала форма втілення духовних об-
разів, відіграє роль дисциплінарного начала і духовної цензури [12], що вияв-
ляють будь-які відхилення. Однак канон — це закон, виконання якого доруче-
но творчій особистості, а, отже, він передбачає самостійне, невимушене 
трактування первообразу.

Зміна стилю в іконі відповідно до зміни естетичного (чуттєвого) сприйнят-
тя епохи жодним чином не порушує канонічних приписів, а є лише більш при-
йнятною для даної епохи інтерпретацією «надрозумного споглядання боже-
ства». Проте це стає можливим лише за умови збереження живописцем логіки 
канону, його духовного змісту та глибинної структури твору, інакше здрібнен-
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ня і обважніння образу — неминучі. Стає очевидним, що копіювання ікон повин-
не бути вільним і щирим художньо-творчим актом.

У цьому сенсі вивчення зразків візантійського мистецтва, введених у муль-
тирелігійне середовище польсько-українського пограниччя, дає дивовижні на-
слідки, поєднуючи у культурному ареалі соборне церковне бачення, для якого 
особистість — це абстракція, включена у вищу благодать, та антропоцентризм 
західної культури.

1. Piotr Kondraciuk. Nieznane obrazy Matki Bożej Chełmskiej w Kościołach rzymskokato-

lickich na Zamojszczyźnie // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали Х 

міжнародної наукової конференції. — Луцьк, 2003. — С. 105.

2. Репродукована без подання місцезнаходження у книзі: Чудотворна ікона Холм-

ської Богородиці. Повернення з небуття. — Луцьк, 2003. — С. 14.

3. Foenix Tertiato Redivivus Sive Jmago Longe uetustissima, Virginis Matris Chełmensis, 

Gloriâ Gratiarum & Miraculorum Jlluctrata Labore Jllustrissimi & Reuerendissimi Iacobi Susza 

Episcopi Chełmensis & Bełzensis Ritus Gr ci Archimandrit  Zidicinensis. M DC LXXX IV Za-

moscii, Typis m. Stanis: Niewieski, Professo: in Acade: Zamos.

4. Саме ці фіксовані художником пошкодження стали одним з основних орієнтирів 

мистецтвознавчої експертизи, на основі якої унікальну пам’ятку передали державі. Ма-

ємо безпрецедентний випадок, коли графічне зображення, виконане за оригіналом по-

над триста років тому, відіграло важливу роль в ідентифікації першотвору, віднайденого 

у Луцьку 2000 року. Див.: Статті, присвячені іконі Богородиці Холмській, у збірнику VII 

Міжнародної конференції Музею Волинської ікони за 2000 р.

5. Див.: Andrzej Gil. Geneza nowożytnego kultu ikony Matki Boskiej Chełmskej // Волинська 

ікона: дослідження та реставрація. Матеріали Х міжнародної наукової конференції. — 

Луцьк, 2003. — С. 106–112.

6. Пуцко В. Волинь в історії українського іконопису XVI–XVIII ст.// Волинська 

ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХI Міжнародної наукової коференції. — 

Луцьк, 2004. — С. 56.

7. Знаходиться у Національному музеї Варшави.

8. Опублікована: Sztuka i liturgia kościoła grekokatolickiego. — Chełm-Zamość, 1996. — 

Il. 40.

9. Опублікована у книзі: Чудотворна ікона Холмської Богородиці. Повернення з не-

буття. — Луцьк, 2003. — С. 21.

10. Иконы Синайской и Афонской коллекций первоосвящ. Порфирия, издаваемые в лич-

но изготовляемых 23 таблицах. Объяснительный текст Н. П. Кондакова. — СПб., 1902.

11. Пуцко В. Волинь в історії українського іконопису …. — С. 56

12. Сергий Булгаков. Икона, ее содержание и границы // Философия русского религи-

озного искусства XVI–XX вв. — М., 1993. — С. 281–291.



• 501 •

На відміну від низки істориків мистецтва ми не сумніваємося у широких 
мож ливостях атрибуційного пошуку, особливо якщо він спирається на попере-
дньо виявлений інваріант інтерпретації, що органічно відповідає «родовій» 
специфіці досліджуваної пам’ятки. Виправданість такої позиції за свідчує, зо-
крема, досвід вивчення зразків українського художнього примітива XVII–
XVIII ст., або, формулюючи інакше, раритетів нашого пізньокультового-
ранньосвітського мистец т ва.

Проблематика, пов’язана з їхньою атрибуцією, а в кінцевому підсумку 
з вивченням особливого різновиду художнього примітива зазначеного часу — 
того, що активно використовує надзвичайно популярні іконографічні ізводи 
«класичного» іконопису (зокрема, «Покрови», «Воздвиження Чесного хрес-
та», «Успіння»…), — можливо, вже ставала об’єктом студіювання, проте ре-
зультатів таких досліджень, наскільки можемо судити, в наукових публікаціях 
нема. Зі свого боку, авторка цих рядків — крім двох монографій — опублікува-
ла понад п’ятдесят статей з порушеної теми, в яких викладено результати атри-
буційних студій декількох композицій, що належать до описаного різновиду 
живописного примітиву [1].

Тут безпосередньо мова йтиме про вкрай цікаве «Воздвиження Чесного 
хреста», що перебуває нині у зібранні Національного художнього музею 
України в Києві [2], а раніше знаходилося в церкві села Нудиже на Волині [3]. 
У недавно виданому каталозі НХМУ нудиженський раритет віднесений до кін-
ця XVII ст., що може кваліфікуватися як первинний, вихідний «поштовх» щодо 
можливих атрибуційних пошуків [4].

Мета цієї публікації полягає, зокрема, у викладі та верифікації докумен-
тального історико-хронологічного обґрунтування нашого атрибуційного 
припущення, що нудиженське «Воздвиження» — своєрідний художній відгук 
на пам’ят ні події 1668–1669 рр., що привели на престол Речі Посполитої на-
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щадка українського за походженням князівського роду Вишневецьких. Це 
атрибуційне припущення було інспіроване аналізом іконографічної непо-
вторності нудиженського раритету. Але, природно, що у процесі деталізації 
евристичної аргументації прийдеться звертатися не тільки до власне мисте-
цтвознавчої, але і до історичної проблематики, тому що атрибуція апріорі 
припускає синтез різноманітної інформації, який без історичного тла взагалі 
не можливий.

У проблематиці і контексті атрибуційних досліджень, сполучених із про-
ясненням обставин побутування та інших подробиць біографії пам’яток, до-
тичних плідного напрямку пізньокультового-ранньосвітського українського 
живопису (представленого вище як особливий різновид художнього приміти-
ва), пошук, про який будемо говорити, — дійсно особливий. З тієї причини, що 
його завершальні висновки, здається, навряд чи готові провокувати радикальні 
опротестування та затяті суперечки. У всякому разі, для спростувань і незгоди 
ці результати, на наш погляд, дають набагато менше підстав, ніж підсумки проб 
атрибуційного розкриття більшості інших не менш унікальних композицій, від-
значених жанрово-стилістичною близькістю нудиженській.

Оптимістично вбачати у висновках іконографічного студіювання раритету 
з Нудиже своєрідний методологічний інваріант (універсальний евристичний 
алгоритм), ефективний у практиці «дешифрування» також й інших подібних 
нудиженській загадкових унік. Надихає той факт, що відносно неї позитивні 
результати досягнуті у контексті посилання, котре постійно заявлялося в на-
ших публікаціях як наріжне для загальної стратегії атрибуційного вивчення 
згаданих пам’яток. Це базове інтерпретаційне посилання можна сформулюва-
ти таким чином: у зразках примітива XVII–XVIII ст. ролі персонажів іконо-
графічно більш ніж апробованих улюблених іконописних сюжетів переходять 
найчастіше до реальних історичних осіб.

Припустимо сказати інакше: крізь затверджений (майже «віковічний») 
іконографічний матеріал завжди проступають відблиски буття епохи, що по-
родила пам’ятки, які вдаються до властивої цьому матеріалу устояної, переві-
реної часом символіки. (В певній системі відліку це твердження, гадаємо, є 
взагалі аксіоматичним). Від інших дослідницьких позицій декларована відріз-
няється послідовною (здається, природною та обґрунтованою) «довірою» іс-
торії — реальному життю, прямим визнанням їх прав на вагоме художнє 
співавторство (втім, при повному визнанні прав на співавторство і за хресто-
матійно ствердженими стандартами сюжетного кліше — «покровським», «воз-
дви жен ським», «успенським» і т. п.)…

Традиційні для будь-якого «Воздвиження» образи «царів і рівноапостолів 
Костянтина й Олени» в композиції з Нудиже з’являються безсумнівно полоні-
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зованими. І в цілому, трохи перебільшена довершеність підкреслено графічного 
рішення цієї досить монументальної композиції (параметри якої — 117  74 см) 
дозволяє говорити про навмисну архаїзацію, навряд чи не «готицизацію», на-
стільки употрібненого у Східній Європі іконописного ізводу [5]. «Західний» 
дух, польські мотиви неминуче «провокують» припущення, що замовників ну-
диженського раритету потрібно шукати серед відповідним чином «споляченої» 
української шляхти. При цьому апріорі очевидно, що у даному випадку найімо-
вірнішими були аристократичні замовники (набагато частіше в однотипних 
художніх новаціях нам доводиться підозрювати козацьку старшину, що свого 
часу так швидкостигло піднеслася).

Зіставляючи вікові дані нудиженських «Костянтина» та «Олени», що дій-
сно виглядають як шанобливий син і благочестива мати (у знаменитому сити-
хівському «Воздвиженні», наприклад, ні про які подібні розбіжності «у літах» 
говорити нема підстав: Олена та Костянтин уніки зі Ситихова уявляються ро-
весниками), цілком закономірно згадати реальних персонажів давно минулих 
років, які у тих самих родинних стосунках і в непридуманій інтризі виконували 
рівнозначні ролі.

Маємо на увазі єдиного «українського» (однак саме у лапках) короля Речі 
Посполитої — князя Михайла Вишневецького (Михала Томаша) та матінку 
його Гризельду Вишневецьку, уроджену Замойську. Михал приходився сином 
дуже відомому в історії Польщі Єремії Вишневецькому, який дійсно беззавіт но 
служив Речі Посполитій і мав у цьому такі успіхи, що по вісімнадцятьох роках 
із дня його кончини польський трон дістався єдиному спадкоємцеві Єремії саме 
у пам’ять батьківських заслуг. До речі, і по материнській лінії в короля Михала 
малися неабиякі предки. Наприклад, дідом йому доводився великий коронний 
канцлер Томаш (Хома) Замойський [6].

Відповідно до польського енциклопедичного джерела початку ХХ ст. офі-
ційна коронація короля Михала припала на 29 вересня [7]. І це підставово 
зміцнює здогад, що нудиженське «Воздвиження» присвячувалося сходженню 
на королівський трон одного з Вишневецьких, тому що саме 14 вересня святку-
ють Воздвиження Чесного хреста…

Між тим, фамільна історія князів Вишневецьких — останній з яких (князь 
Михал Сервацій) помер 1744 року, — залишається пов’язаною саме 
із православ’ям, хоча королівський батько князь Єремія, як відомо, добровіль-
но пристав до католиків, а потім став «жорстоким гонителем православ’я, 
руйнівником храмів, мучителем священиків» [8].

Цікаво, що одним днем воздвиженське свято не обходиться, що характер-
но і для всіх узагалі найважливіших дат церковного календаря, кожна з яких 
має так зване по празднство — «дні, що складають [її] продовження», число 
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яких «про сти ра єть ся від 1 до 8, зважаючи по більшій чи меншій близькості од-
них свят до інших або до днів посту» [9].

Отже, ми припустили, що образний шерег, який вибудовує невідомий ін-
вентор нудиженського «Воздвиження», означений прямими паралелями неор-
динарним подіям в історії Речі Посполитої — обранню в польські королі ви-
хідця зі стародавнього руського» князівського роду (до речі, походженням 
об’єднаного з низкою найзнатніших «московських» родин). І відбиває, можна 
вважати, «реанімовані» цією винятковою ситуацією кланові амбіції 
Вишневецьких, а також і природні, певною мірою, сподівання православних 
мас Речі Посполитої [10].

Відповідно, на думку авторки цих рядків, нудиженське «Воздвиження» 
належить до числа зразків того специфічного різновиду художнього приміти-
ва, що у пам’ять соціального довкілля, яке його культивувало, можна умовно 
(тобто, нечітко) іменувати аристократизуючим, тим самим виявляючись — за-
вдяки зв’язку із фамільною історією справді аристократичного титулованого 
роду, — у певному сенсі (але саме лише у певному) ніби пластичною іпостассю, 
живописним утіленням так званого «великосвітського фольклору»…

На перший погляд, день офіційної коронації Михайла Вишневецького від 
свята Воздвиження відокремлювало більш двох тижнів, точніше, 15 днів. Але 
в дійсності коронація мала відбутися, очевидно, у безпосередній календарній 
близькості до Воздвиження (можливо, в один із днів воздвиженського по-
празднства, про існування якого вже згадувалося). Однак обґрунтовувати 
ймовірність такого висновку, як показала практика, належало крок за кроком… 
У цьому сенсі все почалося з уточнення того, з якої власне системи літочислен-
ня виходило польське джерело, що в ньому ми запозичали інформацію про 
дату офіційних церемоніальних торжеств.

Тому для уточнення ми звірили два датування загальновідомого у кордо-
нах Російської імперії межі XIX–XX ст. факту. А саме: те, як датують його 
видана на початку XX ст. польська «Encyclopedja Powszechna» (Warszawa, 1901) 
і відповідний том «Энциклопедического словаря» Брокгауза й Єфрона, який 
публіковано п’ятьма роками раніше. З’ясувалося: якщо варшавське видання 
сповіщає, що третій син російського імператора Олександра III великий князь 
Михайло Олександрович народився 21 листопада 1878 року, то «Эн цик-
лопедический словарь» Брокгауза й Єфрона наводить, у свою чергу, майже 
ідентичну дату — 22 листопада 1878-го [11].

Начебто з цього випливає, що і дату коронації короля Михала слід фіксу-
вати польською енциклопедією в тій же системі літочислення, якої офіційно 
дотримувалися у Російській імперії [12] кінця XIX — початку XX ст., аж до са-
мої реформи 14 лютого 1918 року, котра замінила нарешті юліанський кален-
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дар григоріанським. Іншими словами, за канонами нашого, так званого «старо-
го стилю», який різко автономізував російський рахунок часу від прийнятого 
в іншій Європі.

Між тим, «католицькі країни… перейшли на новий стиль практично від-
разу» після обнародування 24 лютого 1582 р. спеціальної булли папи 
Григорія XIII [13]. І католицькій Польщі безальтернативно належало дотриму-
ватися її, хоча майже тотожність «показань» щодо дня народження великого 
князя і спонукає до висновку, що видавці «Encyclopedja Powszech na» змушені 
були дотримуватися офіційної імперської хронології… Але якби вони неухиль-
но слідували цьому принципу та дату коронації Михайла Вишневецького по-
передньо переводили б на так званий старий стиль (який тут резонно було 
б іменувати умовно російським), — це значило б, що церемонія відбулася за 
григоріанським календарем… 9 жовтня.

Однак видавці «Encyclopedja Powszechna» орієнтувалися не настільки 
однознач но та були безумовно більш «патріотичні». Так, дату обрання на цар-
ство першого царя з династії Романових — Михайла Федоровича (а разом 
з тим, і кланового «дня народження» царського роду) це джерело сформулю-
вало: «21 lutego (st. st.) 1613 r.» [14], тобто «21 лютого (ст[а ро го] ст[илю]) 
1613 р.» [15]. Наявність позначки, що уточнює, який стиль мається на увазі (а 
відповідно до юліанського календаря Михайло Романов був обраний у монар-
хи дійсно 21 лютого), засвідчує, що дати, які наводила «Encyclopedja Powszechna» 
за канонами старого стилю, повинні були супроводжуватися посиланням «st. 
st.», тому відсутність останнього автоматично виказувала «новий стиль» дату-
вання… [16]

І, відповідно, логічно резюмувати, що 29 вересня 1669 р. як рубіжну дату 
національної польської історії варто співвідносити саме із новим стилем, інши-
ми словами, із григоріанським календарем. Таким чином, маємо, що за старим 
стилем «григоріанське» 29 вересня 1669-го означає «юліанське» 19 вересня… 
Зміст цієї комутації очевидний: сумнівно, щоб гноблені православні піддані 
Речі Посполитої проігнорували ледве чи не буквальний збіг коронації «ук-
раїнського» короля зі святом Воздвиження, який виразно претендував на сим-
волістику.

Прийнявши рішення не передоручати фахівцям з галузі історичної хроно-
логії верифікацію досить природного допущення, що календарна «організація 
часу» у православних мешканців Речі Посполитої слідувала іншій системі, ніж 
по всякденна для католиків королівства, ми почали самостійний пошук докумен-
тальних аргументів «pro». До речі, встановивши, що цей проблем ний аспект 
нашими попередниками навряд чи зондовано зі старанністю, на яку дійсно 
(«завдяки» своїй підступній латентності) заслуговує. Чому і не рідкість у нау-
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кових виданнях — розбіжні датування, тоді як в цілому «проблема літочислен-
ня» все ще чекає прискіпливого розгляду, бо є значимою, актуальною, гострою 
і сьогодні. Вирішуючи її, ми цілком усвідомлено прагнули зосередити увагу 
на такій співвіднесеній із XVII ст. події (а ще краще — подіях), що цілком не-
амбівалентно та саме документально — причому обов’язково у власних «авто-
хтон них» хронологічних реаліях — прокоментували б обидві сторони: і поля-
ки, і православні піддані Речі Посполитої.

Інформація про бої під Жовтими Водами та Корсунем, з’єднані живою іс-
торичною інтригою у свого роду нероздільне ціле, виявилася у бажаному кон-
тексті, як уявляється, благодатним матеріалом для зіставлень.

Наприклад, у Д. Бантиш-Каменського в «Истории Малой России», у реа-
ліях першої половини XIX ст., сучасником якої він був, зазначено, що фінальна 
у подіях під Жовтими Водами та Корсунем «блискуча перемога ця, що увінчала 
новими лаврами проводиря малоросіян [Богдана Хмельницького], відбулася 16 
травня [1648 року]» [17]. При цьому очевидно, що у Бантиш-Каменського за-
значена дата відповідає юліанському кален дарю.

Між тим, «Письмо пана синдика Львовскаго к одному из придворных, 
[писанное] 4-го Июня 1648, роковаго для нас года (тобто для Речі Посполитої 
«рокового» року. — С. Є.)», що виглядає цілком приватним та особистим (та-
ким, очевидно, і є), містить наступний пасаж (який наводимо тут з непринципо-
вими купюрами): «…Цвет нашего воинства, в диких степях, у Желтых Вод, 
окруженный соединен ным скопищем Козаков и Татар, храбро и вели кодушно, 
но несчастливо поддерживал нападение в течение 20 дней… <…> …Ата-
кованные 1-го Мая… мы прогнали из лагеря лошадей, потому что вода бы ла 
отнята неприятелем. …26 Мая, мы и сами потерпели постыдное поражение, 
при чем пан Потоцкий убит» [18]. Повідано це не істориком, а упередженим 
сучасником, навряд чи не очевидцем, через що розчленовування «фатальної» 
польської трагедії травня 1648-го на першу її частину (загибель під Жовтими 
Водами поляків, якими командував смертельно поранений на бойовищі «син… 
Гетьмана коронного») і частину другу (драму під Корсунем, що призвела вже 
і до полону самого «Гетьмана коронного»), у листі, про який йдеться, немає 
[19].

Уявляється однозначним: різниця у 10 днів (тому що стільки їх уміщають 
між показаним російським історіографом 16 травня і зазначеним у листі поль-
ського синдика 26 травня) дає підстави виснувати, що «ори гінальне» польське 
літочислення, у бурхливому 1648-му зокрема, порів няно із російським дійсно 
виступало в іпостасі «нового стилю», тоді як російське стосовно до польського 
виявлялося «старим стилем».

Але, з’ясувавши, яким чином розрізнявся відлік часу у польських підданих 
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Речі Посполитої та у підданих російської імперії, слід також простежити, як 
обчислювали час безпосередньо українські піддані польських королів. Тому що 
дотримування старого стилю з боку мешканців Лівобережної «Украйны», які 
фактично перейшли під «московську» юрисдикцію [20], не давало, зрозуміло, 
однозначної відповіді на головне питання.

Шукану однозначність, думається, забезпечив би аналіз дат, що супрово-
дять рясні офіційні «епістоли» вищій владі Речі Посполитої відомого правобе-
режного гетьмана Павла Тетері, складені гарною польською мовою: практично 
усі вони містять посилання «V.S. Anno…», означаюче буквально: «за старим 
стилем року…» [21].

Показово, що у зверненнях до тих же впливових польських адресатів, але 
таких, що з’явилися раніше моменту, коли його зробили законним гетьманом, 
Павло Тетеря подібних позначок не залишав [22]. З чого випливає, що останні 
набули сенсу тільки після того, як обставини змусили новоявленого гетьмана 
дотримуватися «рахунку часу», відмінного від повсякденного у споконвіку 
польських королівських володіннях, іншими словами, прийнятого у середовищі 
українських підданих польської корони [23]. Щодо цього знаменно, що геть-
манський універсал Павла Тетері, звернений безпосередньо до козаків, які 
знаходилися під його рукою (ін ши ми словами, до українців-підданих Речі 
Посполитої), ніяких посилань на «ста рий стиль» не містить. Показово також, 
що укладання Чудновського договору цілком одностайно датують 14 жовтня 
1660 р. й український історик кін ця XIX — початку XX ст. М. Аркас, і безімен-
ний укладач польською мовою сучасного договорові документа, призначений 
офіційною владою королівства безпосередньо Війську Запорізькому [24].

При цьому, посилання «за старим стилем» симптоматичним чином 
з’являється на складеному польською мовою «Донесении резидента королевс-
кого», опублікованому в «Памятниках, изданных временною комиссиею…» під 
затяжним заголовком «Избранные отрывки из разговоров ясновельмож на го 
гетмана Запорожскаго с Дедеш-Агою, послом Крымским, списанные Марта 
19 дня, по старому стилю, текущаго 1664 года» [25].

У цілому, викладеного, як уявляється, досить, щоб резюмувати: зведення 
на престол у прямій близькості до святкування Воздвиження хреста нового 
польського короля, яким став спадкоємець древнього «руського» князівського 
роду (на момент коронації давно вже позбавився батька та був керований енер-
гійною і набожною матір’ю), цілком кореспондує «костянтино-оле нів сь кій» 
сюжетиці традиційного іконописного ізводу, який символізує воздвиженсь ке 
свято.

Це — у сполученні із волинським походженням раритету — дає підстави 
вважати (слов’янська історія XVII ст. не знає інших, такою ж мірою костянти-
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но-оленівських, аналогій), що раритет з Нудиже — злободенний відгук на при-
хід до влади «свого», щодо православного населення Речі Посполитої, і в пер-
шу чергу для Волині, монарха… Справа у тому, що Волинь — фактична колиска 
князівського роду Вишневецьких: сучасник 1880-х описує їхнє родове гніздо 
Вишневець (з відомим «замком князів Вишневецьких») як «містечко 
в Кременецькому повіті, Волинській губернії, при річці Горині, на границі 
з Галичиною» [26].

Вкажемо, до речі, на двох «нудиженських» персонажів у князівських шап-
ках (майже таку, причому, саме як символ князівського достоїнства, зобразив 
безіменний автор у приналежному зібранню НХМУ портреті Гризельди 
Вишневецької, матінки короля Михала): у цих образах цілком резонно вбачати 
алюзії на представників славного роду Вишневецьких [27]. І, зокрема, одного 
з них припустимо асоціювати із відомим у польській історії князем Костянтином 
Вишневецьким, яким останній увічнений в портреті з родової князівської гале-
реї, що нині перебуває у колекції НХМУ [28].

Очевидно, цей київський воєвода, незмінно та принципово опозиціоную-
чий Москві, із православ’ям не поривав: в усякому разі, місцем його останнього 
заспокоєння стала Києво-Печерська лавра [29]. Підкреслимо, що саме його син 
Костянтин Костянтинович став на певний час офіційним опікуном рано помер-
лого батька майбутнього монарха [30]. Що ж до батька короля, — малоймовір-
но, щоб він, князь Єремія, знаний як послідовний недруг православних, міг 
бути відбитий у нудиженському раритеті. Жоден із двох гіпотетичних князів 
Вишневецьких, представлених у іконі з Нудиже ліворуч від монарха, не від-
повідає ролі знаменитого Єремії, тим паче, що портрет родової галереї зобра-
жує його по-польськи безбородим (на відміну від персонажів нудиженської 
уніки) [31].

Перейдемо до уточнення датування нудиженського «Воздвиження».
Через те, що коронаційна церемонія мала відбутися у вересні 1669-го, 

нижня межа народження уніки очевидна. Верхньою межею вважаємо лютий 
1670 року, оскільки у саме тоді ще не одружений Михал [32] побрався із доч-
кою австрійського імператора Фердінанда III Елеонорою [33].

І останнє. Певним (звісно, зовсім не однозначним) доказом зв’язку нуди-
женського раритету із Вишневецькими є власне композиція унікальної ікони. 
Річ у тім, що головним елементом родового герба князів Вишневецьких, при-
наймні, у тій його версії, яку подано фундаментальною «Короною» 
К. Несецького, є хрест, що символічно стверджується над «невірним» півміся-
цем [34]. Сполучення «магометанського» символу та християнської емблеми, 
що його, начебто, «переможно перемагає», в цілому асоціюється із ритмо-
пластичним рішенням центральної частини нудижен ської уніки, оскільки і тут 
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бачимо хрест, який верховний архієрей підносить у руках ніби складених «пів-
місяцем».

Відтак, зв’язок «Воздвиження Чесного хреста» з Нудиже із подіями вере-
сня 1669 р. в Речі Посполитій та з родом Вишневецьких уявляється дуже ймовір-
 ним. Можливо, це саме той надзвичайно рідкий випадок атрибуційної практики, 
коли більш доречно шукати докази проти сформульованого висновку, ніж «роз-
ширювальні» аргументи на його користь (що, втім, теж не даремно).

Перспективи подальшого дослідження видаються сполученими із визна-
ченням того індивідуального місця, яке займає нудиженський раритет у «cur ri-
cu lum vitae» [35] специфічного різновиду художнього примітиву, що творчо 
ініціює та стимулює еволюції канонічної іконописної іконографії у перехідний 
щодо українського мистецтва період XVII–XVIII ст. Чималі перспективи вба-
чаємо ми й в уточненні масштабів інваріантності (тиражованості) цілком конк-
ретної образної схеми, відповідно до якої невідомий інвентор нудиженського 
«Воз дви жен ня» модернізує та «історіоризує» [36] досить давнє сюжетно-іко-
нографічне клі ше (тут умовно іменоване нами костянтино-оленівським, але 
з тими ж підставами воно може претендувати на «титул» олено-костян-
тинівського). Кліше, не одноразово апробоване в іконописній практиці її кла-
сичного періоду, в якому резонно вбачати також сюжетний архетип і ще поп-
росту символіку, що так очевидно притягувала творців і шанувальників 
барочного мистецтва [37]. На наш погляд, композиція з Нудиже насамперед 
цікава саме тим, що є колоритним підтвердженням рішучого вторгнення 
«поточно»-історичного — справжньої життєвої реальності — у перипетії 
відсторонених (у силу здійснюваної впродовж багатьох сторіч художньої їх 
«експлуатації»), але сутнісно актуальних щодо всіх часів фабульних інвенцій.
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не найбільш «православна» частина офіційно православних парафіян; однак, до честі 

новоспеченого короля слід зазначити, що власною ж грамотою від 20 вересня 1670-го він 

перезатвердив спірну «діоцезію» вже за Єремією Свистельницьким (як вважають, більш 

ортодоксальним православним претендентом), удруге засвідчивши пріоритет останнього 

також і грамотою від 6 квітня 1671 р. (Архив Юго-Западной России. Ч. 1, т. 10. — К., 1904. 

— Отд. 2. — С. 923). Більш того, відповідно до «королевского приговора по делу между 

епископами Львовскими: Иеремией Свистельницким и Иосифом Шумлянским», який 

датований 1 серпня 1671 р., на Шумлянського, як «незаконно обраного», королівською 
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владою був покладений обов’язок сплатити суперникові 150 тисяч злотих (Там само). Чи 

це не виправдання — нехай і паліативне — сподівань, які пов’язувалися із «руським» за 

походженням вінценосцем гнаними православними підданими польської корони?…

11. Orgelbrand S. Encyclopedja… — S. 137; Энциклопедический словарь / Брокгауз 

и Ефрон. Т. 19A. — СПб., 1896. — С. 485.

12. У складі якої, нагадаємо, перебували в той період разом із Варшавою і польські 

території.

13. Климишин И. Календарь и хронология. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1985. — С. 

216–217.

14. При цитуванні тут і в інших випадках переважно зберігаються орфографія та пун-

ктуація оригіналу; видання старопольськ. мовою та деякі видання рос. мовою цитуються 

у нашому перекладі. — С. Є.

15. Orgelbrand S. Encyclopedja… — S. 137.

16. Дорошенко Дм. Вказ. праця. — С. 430.

17. Бантыш-Каменский Д. Н. Ук. соч. — С. 138.

18. «…Цвіт нашого воїнства, в диких степах, у Жовтих Вод, оточений з’єднаним збі-

говиськом Козаків і Татар, хоробро та великодушно, але нещасливо підтримував напад 

протягом 20 днів… <…> …Атаковані 1-го Травня… ми прогнали з табору коней, тому що 

вода була віднята ворогом. …26 Травня, ми і самі потерпіли ганебну поразку, при чому 

пан Потоцький, убитий» (Памятники, изданные временною комиссиею… Т. 1. — 2-е изд. 

— К., 1848. — Отд. 3. — С. 50–51).

19. Акції під Жовтими Водами та Корсунем злилися в деякий моноліт подій не тільки 

для «пана синдика Львовского», але і для вченого автора, що представив найбільш при-

мітних нащадків прославленого роду Потоцьких на сторінках «Энциклопедического сло-

варя» Брокгауза й Єфрона, тому що цей знавець польської шляхетської генеалогії пише: 

«П[отоцький] Миколай (народ. у 1651 р.), син Якова, каштелян краківський та великий 

коронний гетьман, воював із козаками на Україні… У 1648 р. виступив проти Хмель -

ницького і, потерпівши поразку при Жовтих Водах, потрапив під Корсунем (1648) у полон 

до татар…» (Энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон. Т. 24A. — СПб., 1898. — С. 

738).

20. Так, в «Епітафіоні», зложеному Лазарем Барановичем» і поміщеному над порохом 

гетьмана Брюховецького в соборній Богоявленській церкві Гадяча, «в якій він [Брюхо-

вецький] був титарем і де збереглися пізніше два дзвоні з його гербом», преосвященний 

Лазар згадує, що Брюховецького вбито 7 червня 1668 р. (Дорошенко Дм. Вказ. праця. — 

С. 191–192). Цю ж дату знаходимо в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза й Єфрона, 

так само, як і у виданому 1908 р. першому томі «Малороссийского родословника» В. Мод-

залевського (Энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон. Т. 4А. — СПб., 1891. — С. 

802; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник: В 4 т. Т. 1. — К., 1908. — С. 115).

21. Памятники, изданные временною… Т. 4. — Отд. 3. — С. 253, 267, 272, 285, 289, 297, 



С в і т л а н а  Є в т у ш е н к о

302, 318, 389, 394, 407, 429, 432, 440, 441, 447, 449, 455, 460 и др.

22. Там само. — С. 211, 214, 223, 238, 246 и др.

23. Багато про що свідчить і той факт, що у датованому 12 березня 1637 р. «Инвен-

таре вещей Львовской братской церкви Успения Пресвятыя Богородицы, составленном 

братским писарем Константином Медзапетою», власне число (12-е) по-староруськи 

зазначене не цифрами, але буквеними символами (Архив Юго-Западной… — С. 145).

24. Аркас М. М. Історія України-Русі. — К., 1990. — С. 226; Памятники, изданные вре-

менною… Т. 4. — Отд. 3. — С. 24.

25. «Обрані уривки з розмов ясновельможного гетьмана Запорізького із Дедеш-Агою, 

послом Кримським, списані Березня 19 дня, за старим стилем, поточного 1664 року» (Па-

мятники, изданные временною… Т. 4. — Отд. 3. — С. 413).

26. Порівняйте ілюстрації: Український іконопис… — С. 73 (кат. 32); Український пор-

трет… — С. 192 (кат. 182).

27. Чистович И. Ук. соч. — С. 270.

28. Український портрет… — С. 193 (кат. 183).

29. Там само. — С. 190 (кат. 175).

30. Там само. — С. 190.

31. Korona Polska… — S. 546; Лобанов-Ростовский А. Б. Ук. соч. — С. 104.

32. Як пише Д. М. Бантиш-Каменський, «смерть настигла короля Михайла [Вишне-

вецького]… 10 листопада [1673 р.]», а 8 травня 1674-го офіційно «проголошений… був 

королем великий гетьман коронний Ян Собесь кий»… (Бантыш-Каменский Д. Н. Ук. соч. 

— С. 292–293; Соловьев С. М. Ук. соч. — С. 212–213) Дм. Дорошенко, зі свого боку, за-

уважує: «11.XI.1673 Собєський розбив під Хотином турецьку армію… <…> …В самий бо 

день Хотинського бою помер у Львові король Михайло Вишневецький» (Архив Юго-За-

падной… — С. 482).

33. Лобанов-Ростовский А. Б. Ук. соч. — С. 106.

34. Korona Polska… — S. 540.

35. Життєвий шлях; життєпис (лат.).

36. Іншими словами, «прив’язує» до живої історії цілком визначеної епохи; наділяє 

її (конкретної реальної епохи) проблематикою, акцентуючи при цьому актуальні 

(«доленосні») пріоритети останньої.

37. Згадка про бароко не означає, проте, що ми знаходимо його стилістичні прикмети 

безпосередньо у нудиженській уніці, котру, як уже зазначалося, радше стилізовано під 

внутрішньо відмобілізовану — «хрес то носну» — готику.
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Донедавна ім’я єлисаветградського зодчого Якова Васильовича Паученка 
(1866–1914) було майже невідоме широкому загалу шанувальників мистецтва, 
і лише з відкриттям у Кіровограді 1994 р. художньо-меморіального музею 
Олександра Осмьоркіна, відомого художника і педагога, племінника архітек-
тора, творчість Якова Паученка почала розкриватися з усією мистецькою пов-
нотою. Нині його постать для міста так само знакова, як і наприкінці ХІХ — 
на початку ХХ ст.

2002 р. було засновано обласну премію в галузі архітектури, геральдики 
та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка, 
якою відзначають кращі досягнення сучасних архітекторів, науковців та ху-
дожників на теренах Кіровоградщини.

2006 р., до 140-ї річниці від дня народження архітектора, в художньо-
меморіальному музеї О. Осьмьоркіна відкрили виставку, що розповідала про 
життєвий і творчий шлях Я. Паученка. На відкритті відбулася акція спецпога-
шення виданого «Укрпоштою» маркованого конверта із зображенням 
Я. Паученка на тлі його будинку.

В чому ж нині привабливість творчості Я. В. Паученка? Можливо, причини 
такої зацікавленості в тому, що наша сучасність дивовижним чином нагадує час 
і обставини, за яких працював приватний архітектор Яків Паученко. Він наро-
дився 21 березня 1866 р. в Єлисаветграді (нині Кіровограда). Початкову мис-
тецьку освіту отримав у Вечірніх рисувальних класах при земському реальному 
училищі у фундатора цього художнього навчального закладу, академіка пор-
третного живопису П. Крестоносцева. Згодом продовжив навчання в Училищі 
живопису, скульптури і архітектури Московського художнього товариства. 
Отримавши срібну медаль за архітектурний проект, представлений на річний 
екзамен 1893 року та звання некласного художника архітектури, повернувся 
до рідного міста.

Андрій НАДЄЖДІН

АРХІТЕКТОР З МІСТА СВЯТОЇ ЄЛИСАВЕТИ
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Успішно керував іконописною, іконостасною та позолотною майстернею, 
успадкованою від батька, займався приватною архітектурною практикою. 
Я. Паученку судилося стати одним із тих зодчих, які творили неповторний мо-
дерновий архітектурний ансамбль історичного центру Єлисаветграда. За його 
проектами було зведено понад 20 споруд, серед яких: архітектурний комплекс 
лікарні Святої Анни (пологовий будинок № 2), лікарні Гольденберга (міська 
лікарня № 3), Вайсенберга (обласне управління охорони здоров’я), Мейтуса 
(дитяча музична школа № 1 ім. Г. Нейгауза), приміщення Міжнародного кре-
дитного банку («Легбанк»), прибуткові будинки Гостинного двору (приміщен-
ня СБУ) та театру «Ілюзія» (школа мистецтв), Вознесенський собор 
у м. Бобринці Кіровоградської області та ін. Усі ці споруди є пам’ятками архі-
тектури загальнодержавного значення.

І все це за короткі 48 років життя… Та унікальність Я. Паученка не лише 
в тому, скільки він встиг зробити, й у мистецькому підході до кожного твору. 
Місцева преса зауважувала, що він «дав перші уроки художньої архітектури 
в місті», наголошуючи саме на слові «художньої». Художність та мистецьке 
бачення виявляються через образність та гармонійну організацію простору.

У Я. Паученка почуття гармонії особливе. При спогляданні його споруд 
складається враження, що архітектор відчуває рух ландшафту, його структуру 
не лише окремо в одній місцевості, а й цілісно, охоплюючи весь простір міста. 

Гостиний двір (нині управління СБУ у Кіровоградській області). Архіт. Я. В. Паученко
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Його будівлі неначе вростають у геометрію вулиць, стаючи їхньою домінантою, 
епіцентром, навколо якого утворюється тотожне середовище. Тому навіть піз-
ніші добудови до деяких з його споруд, зроблені у 1960-х рр., не руйнують їх-
ньої цілісності.

У декораціях будівель простежується захоплення архітектора мистецтвом 
Стародавньої Русі і Візантії, східними мотивами. Загалом історизм, насичений 
романтичними настроями, — одна з характерних рис творчості Я. Паученка, 
що знайшла найяскравіше відображення в архітектурному проекті власного 
будинку.

…Як порцелянова іграшка з бабусиної скриньки виринає невеличкий бу-
динок з помаранчево-червоним цегляним фасадом, аркоподібними простріль-
ними вікнами, що глибоко врізалися в каміння, неначе бійниці середньовічного 
дитинця, викликаючи в уяві далекі походи та казкові образи богатирів Київської 
Русі. Це — будинок архітектора Я. Паученка, нині художньо-меморіальний 
музей О. Осьмьоркіна. Раніше живописну картину доповнювали флюгер у ви-
гляді грифона на центральній вежі й віконниці з різьбленням, розписами та ін-
крустацією на теми народних казок.

Кімнати в будинку вирізнялися не лише інтер’єрами, технічними новинка-
ми — такими, як, наприклад, «римське опалення», за допомогою якого підігрі-
вали мозаїчну підлогу. Збудований 1899 року, будинок став своєрідною візитів-

Театр «Ілюзія». Архіт. Я. В. Паученко
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кою архітектора, що відображала його уподобання. Тут відбувалися музичні 
вечори й театральні вистави, складалися проекти майбутніх архітектурних спо-
руд. У мистецькій атмосфері цієї оселі виховувався племінник Якова Васильовича 
О. Осмьоркін, який став знаним художником, одним із членів відомого гурту 
живописців «Бубновий валет», згодом професором живопису.

На жаль, час та історичні обставини не зберегли інтер’єрів будівлі, але на-
прикінці 1980-х — на початку 1990-х рр. за проектом Н. Осмьоркіної провели 
досить вдалу реконструкцію внутрішньої частини будівлі.

Час «еклектики», «реконструкцій» та «ретроспекцій», коли творив 
Я. Паученко, вимагав від архітектора досконалого знання історичних стилів. 
Майже не використовуючи в оздобленні фасадів прямих цитувань, немовби 
граючись геометрією орнаментальних схем, він змушує цеглу звучати ритмом 
історії. Використовуючи в композиціях паладинські мотиви, набутки класициз-
му, бароко, готики, він намагався надати своїм творінням рис шляхетності 
та величі, а в комерційному плані — рекламності, символічного означення 
функціональності будівлі. Яскравий приклад такого підходу — будівлі електро-
водолікарні Гольденберга у формах арабської архітектури або Міжнародного 
кредитного банку в стилі неокласицизму. Застосування металевих конструк-
цій, асиметричність композицій, використання вільного простору як об’єму, 
прагнення до функціональності яскраво вказують на зацікавленість архітекто-
ра ідеями модерну. Не можна оминути у творчості Я. Паученка й особливу 
ноту українського звучання, що знаходить свій вираз у камерних розмірах бу-
дівель, пропорційному співвідношенні кімнат, майстерних поєднаннях давньо-
руських та барокових мотивів, орнаментальних композиціях інтер’єрів. 
Дивовижним чином художник, скориставшись декількома бароковими ремініс-
ценціями для архітектурного вирішення будівлі театру «Ілюзія», надає україн-
ського колориту цілому кварталу, змушуючи зовсім не по-імперськи звучати 
неоруський стиль. Тож не випадково, що у висновку Державної реставраційної 
комісії зазначено: «Проекти житлових будинків дозволяють говорити про сво-
єрідність місцевої архітектурної школи в особі єлисаветградського архітектора 
Я. В. Паученка».

Помер Яків Васильович Паученко 25 жовтня 1914 р. і був похований 
на Петропавлівському кладовищі, якого зараз не існує; могила його зникла під 
фундаментами новобудов, але сподіваємося, що пам’ять про зодчого буде увіч-
нена шляхом перейменування вулиці Леніна на вулицю Якова Паученка. Адже 
архітектурні перлини, створені мистцем, прикрашають цю вулицю вже понад 
100 років. Маємо усвідомити, що з утвердженням інформаційно-технологічного 
суспільства збереження культурної пам’яті стає нагальною потребою у розви-
тку кожної національної спільноти.
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Цими словами, винесеними в назву публікації, починається довгий, 
на п’яти з лишком сторінках перелік покупців і того, що ними куплено. Скла-
дено перелік відомим українським художником Василем Васильовичем Кри-
чевським (1901–1978) в окупованому Києві в 1941–1943 рр. Покупці — пере-
важно німці, продане — картини. Унікальний документ зберігся в родинному 
архіві дочки художника, теж художниці Катерини Василівни Кричевської-
Росандіч. З її люб’язного дозволу документ публікується вперше — з належ-
ними коментарями.

Син видатного українського живописця, архітектора, графіка, художника 
театру і кіно, майстра декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнера та педа-
гога Василя Григоровича Кричевського (1872–1952), Василь Кричевський-
молодший, як його ще називали, закінчив київську 4-ту гімназію (де, зауважмо, 
викладалася і німецька мова, а оскільки навчання припало на час Пер шої світо-
вої війни, то й увага до цієї дисципліни була підвищена!) та Ки їв ський художній 
інститут (1923 p.), де навчався у свого батька Василя Кри чевського-старшого 
та дядька — Федора Кричевського. На студентській лаві познайомився 
з Оленою з дому Коломійців, теж художницею та майбутньою дружиною. 
Шлюб брали в Олександро-Невській церкві на Липках. 2 вересня 1926 р. в них 
народилася дочка — Катруся. В цей час В. В. Кричевський працював на Одеській 
та Київській кіностудіях, де оформив шістнадцять художніх фільмів, серед них 
— всесвітньо визнаний кіношедевр «3емля» режисера Олександра Довженка. В 
Києві Кричевські-молодші мешкали в комунальній квартирі на Липках на вули-
ці Садовій, 1. Там одного разу молода мама побачила свою Катрусю в сусідів: 
дитина стояла сама на підвіконні на четвертому поверсі. Мить — і могло стати-
ся непоправне! Отож довелося рішуче покинути Липки і переселитися на пер-
ший поверх. Так вони переїхали на Лук’янівку, на вулицю Мельникова, 5 — 
на перший поверх двоповерхового будиночка (не зберігся).

Дмитро МАЛАКОВ

ПРОДАНО В КИЄВІ



• 518 •

Д м и т р о  М а л а к о в

Старший брат Василя Васильовича — Микола Васильович Кричевський 
(1898–І961), теж випускник київської 4-ої гімназії, 1919 р. з театром Миколи 
Садовського виїхав на гастролі до Чехословаччини та в Україну вже не повер-
нувся. По закінченні Художньо-промислової школи в Празі 1928 р. поїхав 
до Па рижа, де й залишився назавжди. Звідти часом надсилав до Києва матері 
свої акварельні твори, виконані в імпресіоністичній манері — оригінальні, євро-
пейськи вільні від впливів «соцреалізму».

Коли почалася війна, Катруся перейшла в сьомий клас Київської худож-
ньої школи, яка містилася тоді у власному будинку на Володимирській, 2 (нині 
тут — Національний музей історії України). Батько Василь Васильович не під-
лягав мобілізації за віком, оскільки народився до 1905 року — брали молодших. 
Втім, невдовзі забрали й старших. Пані Катерина згадує: «Всіх зібраних пішки 
погнали в Полтаву — без їжі, а мусили просити у селян. Батько оповідав, що 
в одному великому селі в сільраді селянки зварили борщ у мідній ванні, яка 
була надворі! На диво, ні в кого не було негативних наслідків, незважаючи 
на “хімію” міді і кислоти в борщі. Збирали яблука по дорозі, селяни доброзич-
ливо ставилися до них, підстаркуватих “будущих солдат”, бо ціль їхнього мар-

В. Кричевський. Берег моря
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шу — збірний пункт у Полтаві, де їх мали муштрувати для фронту чи ще чогось. 
Батько завжди носив капелюх (“шляпу”), і до війни в Києві було дуже мало 
чоловіків, які носили капелюхи (буржуазія!). Коли почалася війна, почалась 
також пошесть ловити шпигунів (!!!); для примітивного мозку ознака шпигуна 
— це капелюх! Коли батько з рештою дійшли до Полтави, там вони мали 
з’явитися в якомусь пункті, але ніхто там не знав, що з ними робити, і батько 
сидів на якійсь колоді і курив. Раптом до нього підійшов дуже молоденький 
солдат — червоноармієць з рушницею, але босий, спрямував на батька рушни-
цю і каже: “Дядьку, ви шпійон?” Батько посміхнувся і відповів, що він не “шпі-
йон”, але хлопець наказав йому йти в комендатуру і повів батька. На сходах 
в комендатуру червоноармієць наказав: “Тут почекайте!” (от дурень!), а сам 
пішов усередину доповідати, що він зловив шпигуна. Коли цей молоденький 
дурень через якихось десять хвилин повернувся, батько зауважив йому, що 
шпигунів не залишають самих, бо вони можуть дуже легко втекти — хлопець 
почервонів і буркнув: “Ідіть до коменданта”. “Комендант” чи офіцер, перед 
яким стояв батько, взяв батьків паспорт, роздивився і раптом каже: “Чи ви 
не родич Федора Григоровича Кричевського?” Батько відповів, що так, його 

В. Кричевський. Наш дворик. Крим, Партеніт, 1938
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небіж. Після цього тон офіційності майже зник, був принесений чай, батька 
запросили сісти, і розмова пішла про мистецтво, і що офіцер цей один час був 
учнем Федора Кричевського, але потім життя пішло іншим руслом. Батько, 
звичайно, хотів знати, як, де, куди, що будуть робити з ним і його групою 
з Києва. Розмова велась усмішками і натяками, і батько також — усмішками 
і натяками — спитав про шанси повернутися до Києва і одержав відповідь, що 
Київ уже закрита зона й отримати офіційну перепустку неможливо. “Але… — 
додав колишній учень Федора Кричевського — Дарниця — це інша справа” 
і рукою зробив жест, — мовляв, з Дарниці рукою подати… Київ! 30 липня бать-
ко одержав перепустку до Дарниці і з Полтави поїхав товарним поїздом-
порожняком. Перед мостом через Дніпро потяг зупинився на хвилинку, і бать-
ко почув під ногами — міст. Залишатись у вагоні і їхати до головного вокзалу 
було б самогубством: там НКВС виловлювало всіх, хто не мав спеціальних до-
кументів. Товарні поїзди йшли через Лук’янівку [1], і коли поїзд на товарній 
станції майже зупинився, батько вискочив і не головними вулицями дістався 
додому о шостій ранку… Всі ми повисли на ньому — мама, баба Маруся [2], 
Пріся [3] і я. Тоді його, худого, почорнілого, брудного, викупали, і Пріся на-
годувала, і тоді батько розповів про свої пригоди. Батько, між іншим, був дуже 
забобонний, — казав, що як пішов з комендатури в Полтаві, йому перейшли 
дорогу чотири дівчини з повними відрами.

Кілька днів батько залишався вдома, тоді вирішив піти до Спілки художни-
ків — там було сум’яття, ніхто нічого не знав, вся “верхівка” вже була десь 
на Уралі, а розпоряджалась армія [4]. Художники, які були там, робили анти-
фашистські плакати. 16 серпня міський військкомат видав батькові посвідчення, 
що йому надано відстрочку до 1 жовтня 1941 р. Батько знову ходив у Спілку ху-
дожників, фронт наближався — армії було вже не до плакатів. У підвалі Спілки 
були всілякі речі: фарби, папір, пензлі і навіть їжа — коржики, здається, сушена 
риба. Батько поділив усе порівну між художниками, щоб добро не пропало, або 
не дісталось німцям. Це було у вересні, а 19 вересня німці зайшли в Київ…» [5].

Про ті події й дні написано чимало, зокрема й автором цих рядків [6].
Нагадаймо: з 930 000 передвоєнного населення Києва 200 000 пішло на фронт, 
325 000 — евакуювалося в радянський тил. З Києва було вивезено всі запаси 
продовольства, решту знищено. Напередодні вступу німців більшовицькі під-
пільники вивели з ладу електростанції та водогін. Тож 400 000 киян було кину-
то напризволяще без будь-яких засобів до існування. В результаті катастро-
фічної поразки Червоної армії в ході Київської оборонної операції липня 
— вересня 1941 р., в оточення, а відтак і в полон потрапило понад 665 000 бійців 
і командирів. На них чекали жорстокі випробування. Комуністів і євреїв на-
цисти розстріляли одразу ж. Не маючи змоги впоратися з такою людською 
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масою, німці спочатку відпускали по домівках місцевих мешканців, але згодом, 
упродовж окупації, у Дарницькому концтаборі загинуло понад 150 000 військо-
вополонених та цивільних, у Сирецькому — понад 25 000… На щастя, Василя 
Кричевського-молодшого ця доля оминула.

24 вересня почалося тотальне нищення Хрещатика й прилеглих кварталів, 
здійснюване радянськими агентами. 29–30 вересня та в перші дні жовтня близь-
ко 40 000 київських євреїв та неєвреїв (членів мішаних сімей) нацисти розстрі-
ляли в Бабиному яру. Свідками тих подій були й Кричевські: повз них — вули-
цею Мельникова — 29 вересня йшли київські євреї. Катерина Кричевська-Росандіч 
згадує: «Реакція населення, принаймні коло нас, наших будинків була дуже 
емоційна: люди, жінки плакали, хапали своїх дітей, притуляли до себе. І раптом 
ми побачили, що йдуть мій лікар — фахівець-вушник, надзвичайно інтелігентна 
людина; і в них був єдиний син, молоденький, йому тоді, можливо, було років 
вісімнадцять, і вони не виїхали — боялися, що сина заберуть в армію. Френкель 
— його звали. І як вони проходили, звичайно, ми кинулися до них, мама їх 
якось потішала, і ця його жінка каже: “Ми знаєм, на что ми ідьом!” Певно, що 
есесівці старалися, щоб не було контактів з євреями, які йшли по бруківці, 
із людьми, які стояли на тротуарах. Після того побачили ми (мама — я не знала 
тих людей, але батько й мама знали) співробітників з кінофабрики. Людей цих 
мої батьки знали, може, двадцять років… Теж дуже емоційне прощання. І ба-
гато з них абсолютно [точно] знали, що вони йшли на смерть. Певно, моя мама 
була переконана, що це йдуть на якесь переселення, що їх будуть кудись пере-
селяти. Ми бачили дуже багато людей — наших приятелів, наших знайомих або 
навіть сусідів, як, наприклад, нашого сусіда з третього номера, — халупка по-
руч з нами, того самого шевця зі своїми п’ятьма чи шістьома дітьми, який ви-
носив нещасний огірок на блюдечку, коли німці входили в Київ. То він пішов 
теж з тими дітьми і з тою нещасною жінкою — він ішов, зігнутий в три погибе-
лі, і не міг повірити, що ці цивілізовані люди, так звані німці, можуть щось по-
гане робити, зле… Це були страшно емоційні дні і переживання…» [7].

Одним з перших наказів нова влада вимагала всім стати до праці під за-
грозою звинувачення в саботажі та розстрілу. Стосувалось це і художників. 
Причому дуже щемливо стосувалося, оскільки довоєнні, радянських часів за-
клади, де вони могли одержувати роботу, як-от компартійні, комсомольські 
та профспілкові органи, державні установи й підприємства, творчі спілки тощо 
перестали існувати. Стати до праці фізичної теж могли не всі художники, тим 
паче, що робочих місць після евакуації основних промислових підприємств на 
схід виявилося замало. А насувався голод! Отож газета «Українське слово» 21 
жовтня повідомляла: «Ініціативна група, що створює Спілку українських ху-
дожників, яка цими днями організаційно оформиться, разом з сектором нао-
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чної пропаганди відділу пропаганди міської управи згуртовує навколо себе 
художників-українців, яким вдалося залишитися в Києві. Ці майстри пензля 
дістануть працю в спеціалізованих майстернях. Завдання таких майстерень — 
якнайліпше поширити серед населення твори українського малярського мисте-
цтва. Перша така майстерня найближчим часом розпочне свою роботу у відпо-
відно пристосованому приміщенні по вул. Короленка» [8].

Дописувач вочевидь був або новоприбулим, або відверто лукавив: по-
перше, художникам не «вдалося залишитися в Києві», а так склалися в кожно-
го свої обставини; по-друге, голодне й знедолене населення мусило виживати, 
а не перейматися поширенням поміж себе творів українського мистецтва. 
Натомість останнє за тих умов могло цікавити окупантів, на що й був головний 
розрахунок. Так воно й сталося: київських художників стали помічати німці-
окупанти, тиловики.

Перелік замовників Василя Кричевського відкриває (тут і далі — мовою 
оригіналу) Emil Roskowsky (шахтар), який замовив портрет дружини — певно, 
надавши для цього фотокартку. Адже всі солдати всіх країн носять із собою 
фотокартки дружин, коханих.

В. Кричевський. На Росі. Темпера. 1943
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Другим у переліку йде Mark (механік), який замовив також портрет дружи-
ни та свій. За ним — Артур (шахтар), який замовив портрет якоїсь Muzi. 
Четвертим у переліку — якийсь Haus, якому також захотілося мати портрет Frau 
Haus — дружини. Можливо, всі четверо були камрадами — однополчанами чи 
приятелями; радше — солдатами, судячи з їхніх робітничих професій до війни.

П’ятий в переліку теж замовив свій портрет. Про цю персону пані Катруся 
згадує: «Українець-галичанин, SS в німецьких SS-ax, які “хазяйнували” у Баби-
ному яру. Фанатик! Коли вперше прийшов до нас на Лук’янівці — ввійшов і ка-
же: “Слава Україні!” Винищування євреїв для нього було абсолютно нормальна 
річ! А моїй бабі Марусі і мамі він казав: “Цілую руці!”»

Тим часом Олена Кричевська також шукала заробітку. 21 листопада газе-
та «Українське слово» повідомляла, що київські митці беруться до реставрації 
церков: «До складу бригади входять художники Г. Терпиловський, С. Верді, 
В. Матвіїв, В. Костецький, Олена Кричевська та архітектор-художник Вишняк. 
Бригада художників уже розпочала роботу в церквах сіл Старі Петрівці, Лютіж 
та Сварум Димерського району. Художники мають активну підтримку з боку 
парафіян та старост сіл» [9].

В. Кричевський. Київ з Дніпра. Гуаш. 1941
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Напевно, останнє полягало в натуроплаті продуктами — головною, на-
гальною потребою тих днів. А членами бригади були: Георгій Терпиловський, 
який мешкав з багатодітною родиною на Львівській, 42 та був відомим у Києві 
оформлювачем святкового Хрещатика та сцени Оперного театру до всіх біль-
шовицьких свят — до війни та по війні; тихий сумирний трудар Сергій Верді 
(1903–1965), який мешкав на Гоголівській, 46 [10]; Володимир Матвіїв, який, 
між іншим, тоді ж оформив в українському стилі табель-календар на 1942 рік, 
виданий в Києві [11]; Володимир Костецький (1905–1968), який 1937 р. написав 
картину «Допит ворога» (енкаведистами!), а 1947-го — «Повернення» (фрон-
товика з війни), 1959-го — «Вручення партійного квитка» [12]. Ім’я та доля 
архітектора-художника Вишняка поки не встановлені.

Та повернемось до переліку В. В. 
Кричевського, де шостим, нарешті, 
з’являється офіцер, капітан, і тут по-
значено дату — 6/ХІІ та винагороду. 
Отже: «Hauptman Hauer (постачання 
армії)» замовив портрет Frau Hauer 
— дружини, і тут художник проставив 
літеру «G», тобто — дарунок на згад-
ку (zum Gedachtnis), а за портрет донь-
ки пана капітана — tochter Hauer — 
одержав 50, за «Парус на Дніпрі 
(захід)» — 80, за «Stilleben» 
(«Троянди») — 120. Дві останні робо-
ти — пейзаж і натюрморт, напевно, 

були з творчого доробку майстра довоєнного часу, які наразі стали в пригоді. 
Залишається припущенням, що валютою могли бути не радянські червінці, а ні-
мецькі рейхсмарки, оскільки наприкінці 1941 р. окупаційних карбованців ще 
не було випущено.

Згідно з датами у записах, того ж 6 грудня завітав Herr Bruns, як пригадує 
пані Катерина, представник Wehrmacht’y, «веселий і круглий». Він придбав за 
100 марок картину «Захід, хата», ще за 100 — «Парус на Дніпрі», а «Кві ти» 
(«Льолині») отримав на згадку («G»).

Як мовиться, чутками світ повниться: через три дні, 9/ХІІ, до митця 
з’являється черговий замовник — Herr Kommandant Wodatz (Breslau). Він купує 
«Neue Brücke» («Новий міст») та «Fünf Hüne» («П’ятеро богатирів») за 60 ма-
рок, а ще «Льольки Яреськи» за «k. mel»(кіло меляси?) і дає 1 flasche spirt 
(пляшку спирту) та 40 марок! Тут йдеться про пейзаж села Яреськи, написаний 
Льолею — так вдома звали пані Олену. Отже, пішли на продаж і її твори.

В. Кричевський. Руїни Хрещатика.

Картон, олія. 1942
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Про цього гостя, родом з Бреслау (по війні — Вроцлав, Польща), у спога-
дах пані Катерини є «лише що він був років 50, (військовослужбовець. — Д. М.) 
Wehrmacht‘y. І мама моя йому дуже сподобалась!»

12 грудня виявилося конче вдалим днем: до Кричевських завітав Herr 
Hauptmann, який придбав за 60 марок пейзаж «Sofia» та ще додав курку, деся-
ток яєць, 4 хлібини та 50 сигарет (львівських). Того ж дня газета «Українське 
слово» вмістила надто сильно відретушоване групове фото Ю. Сердюка з та-
ким підписом: «Делегація від київських художників і архітекторів на прийомі 
у Голови м. Києва п. Багазія. Зліва направо пп. [Володимир] Багазій, начальник 
відділу мистецтв [Іван] Кавалерідзе, проф. Кричевський Ф. Г., художник [Іван] 
Курочка-Армашевський, архітектор [Олександр] Смик, проф. [архітектури 
Олександр] Вербицький, архітектор 
[Петро] Костирко, архітектор [Петро] 
Юрченко і художник Кричевський 
В. В.» [13].

Через місяць, 15 січня 1942 р. га-
зета «Нове українське слово» повідо-
мляла, що «серію портретів закінчили 
художники Ф. Г. та В. В Кричевські… 
Багато майстрів закінчують свої ро-
боти для здачі їх Художньому сало-
нові, недавно відкритому Товариством 
українських художників та архітекто-
рів на Володимирській, 38. Цей салон 
помітно допоміг творчому об’єднанню 
і пожвавленню роботи київських художників. Вони часто приходять до Салону, 
куди нещодавно надійшли нові художні роботи, що користуються популярніс-
тю серед відвідувачів і покупців. Ідучи назустріч бажанню відвідувачів, Салон 
починає приймати замовлення на портрети з натури, які виконуватимуться 
кращими художниками Києва» [14].

Наступним гостем став Herr Friz Kemper, architect in Köln. Художник 
одержав за портрет пана архітекта 120 марок. Певно, клієнт добряче промерз 
під час сеансу в маестро Кричевського, тож перейнявся станом українського 
колеги і 18/ХІІ завіз, як занотував художник, дві тонни вугілля та два кубоме-
три дров — величезну цінність на той час. Нижче Василь Васильович занотував: 
«20/ХІІ.1941 — Дніпро. Київ, олія = 150; Sofia (гуаш) — 60; Руїни (Хрещатика 
— ? — Д. М.), — 50; Лютеранська, гуаш — (подарунок) — G». Пані Катерина 
згадує: «Здається, тоді він був Hauptmann в Luftwaffe (постачання) Bunzlau». 
А ще оповідала, що пан архітект гідно поціновував чарівну принадність київ-

В. Кричевський. Руїни цирку

та будинку Гінзбурга. Картон, олія. 1942
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ських жінок і що Георгій Малаков (про нього буде далі) якось намалював кари-
катуру на Кемпера: той крокує київською вулицею, а за ним тягнеться вервечка 
дівчат. Отак він і одружився в Києві з якоюсь Тамарою. Коли довелося залиша-
ти Київ, Фріц з жінкою опинився в Польщі. На початку 1945 р. сиділи в хаті, аж 
раптом за вікном загуркотів танк — радянський! Ні сховатись, ні перевдягну-
тись було вже неможливо! Кемпер збліднув, але за мить, як людина військова, 
опанував себе, зваживши, що то могла бути танкова розвідка, а не головні сили. 
Тамара вагалася: вона не хотіла кидати речі, меблі, але Фріц швидко нагадав, 
що на неї (особливо!) чекає. Він вискочив надвір, де стояв його «фольксваґен», 
і якимись бічними дорогами встиг втекти… Згодом він страшенно вболівав за 
втратою Тамари, зустрічався з Кричевськими, коли ті вже перебували в нацист-
ському трудовому таборі, допомагав їм як міг, навіть ідучи на ризик. Фріц ви-
ношував неймовірні плани переходу лінії фронту, був готовим піти на Сибір 
разом з Тамарою. Потім Кричевських повідомив його шофер, що вони таки 
рухались на схід, назустріч наступаючим радянським військам, але їхнє авто 
було обстріляно на дорозі з танкового кулемета, і вірний, безмежно, до втрати 
здорового глузду закоханий в Тамару Фріц Кемпер загинув…

Далі йде низка недатованих записів, без зазначення розміру гонорару 
(адже не все продавалося в салоні на Володимирській, 38, дехто навідувався 
до помешкання митця).

Herr Petrov придбав картини «Стара хата (Канів)» та «Вечір (корови)» — 
дописано: «Льолина».

Якийсь Kleiner Offizier (маленький офіцер) придбав її ж картину «Хата 
(с. Деренківець)». У цьому мальовничому селі над Россю Кричевські відпочива-
ли до війни, тож етюди ставали в пригоді скрутної доби і продавались, в автор-
ських повторах, вже як картини.

Знову завітав Herr Bruns: купив маленьку картину «Хата (Канів)» пані 
Олени та «Дніпро (Канів)» — пана Василя. У Каневі Кричевські також бували 
до війни.

Major Knapp з Halle bei Berlin придбав за 60 марок «Поділ» (гуаш) та за 40 
— акварель «Дніпро (Канів)». До того ж одержав на згадку («G») — «Партеніт», 
олія (на Кучук-Ламбат). У кримському селищі Партеніт Кричевські відпочива-
ли влітку 1938 р., багато й плідно працювали.

З датою 25/Х [1941] (це найбільш рання дата взагалі) стоїть запис: Dr. Keil 
(bei Berlin). Він придбав за 80 марок картину «Київ з лівого берега. Захід», олія. 
За власний портрет заплатив 60 марок та одержав у дарунок портрет своєї до-
чки. Пані Катерина згадує, що коли її батько писав портрет цього лікаря 
Wehrmacht’y «розмова йшла про батькову шлункову хворобу, яка тривала 25 
років. На наступне позування лікар приніс дві малі пляшечки і сказав батькові 
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приймати спочатку перед їжею пляшку № 1 і дати йому знати, як діє; тоді тиж-
день з № 2. І вилікував батька! У батька був брак пепсину (кислотності)».

На початку жовтня 1941 р. у приміщенні Художнього інституту на Воз-
несенському узвозі, 20 почала функціонувати Біржа праці, звідки найчастіше 
шлях для молоді був один: на роботи до Німеччини. При біржі діяла медична 
комісія, яка містилася в колишній школі № 138 на вул. Львівській, 27.

Той самий лікар, як згадує пані Катерина, з великим подивом зазначав, що 
наші українські дівчата виявлялися незайманими до заміжжя!.. Дивувався, що 
в такої «нижчої»» раси така висока моральність. Катруся, яка випадково чула 
ці балачки, перебуваючи під час сеансу в сусідній кімнаті, страшенно обурилася 
почутим…

По 60 марок сплатили за власні портрети Hauptmann Seiner, Inspektor 
Hauke та Zahlmeister (скарбник) Sprinzer.

Знову дата — раніша за вищенаведені, грудневі: 5/ХІ [1941], коли якийсь 
Hoch (високий) Offizier придбав за 60 марок картину «Neue Brücke durch 

Dnieper» («Новий міст через Дніпро»). Те ж саме, за ті ж гроші придбав і ще 
Кlеіnеr (малий) Offizier. Ще якийсь «Offizier в окулярах» придбав за 60 марок 
картину «Sofia kathedral Kirche» («Софійський кафедральний собор»).

Якийсь шофер купив за 15 марок: «Перевіз, хата» («Льолина»).
Bruno Munzner, Breslau, 23, купив «Канів» («Льолин») за 55 марок. Пані 

Катерина згадує про нього: «Luftwaffe. Він був начальником Otto Jung’a (буде 
далі) і вперше прийшов з Otto, який був його шофером і ординарцем. Він потім 
опинився в Східній Німеччині і, здається, з того, що Юнги писали нам уже 
в США, життя (Вrunо — Д. М.) було нелегким…»

Otto Jung, Nürenberg, був вдруге 22/ІІІ (1942 р.) і купив за 80 марок карти-
ну «Neue Brücke» та «Деренківець» — за 90.

Пані Катерина розповідає: «Отто Юнг був у постачальних частинах 
Люфтваффе. З ним також працював Doss (буде далі) — теж зі Східної 
Німеччини, він теж щось купував. Отто Юнг почав приходити сам, без інших, 
і оповідав про свою наречену Герду, про бізнес її батьків — різдвяні (ялинкові) 
кульки. Спо чатку замовив свій портрет, потім Герди. Був дуже ввічливий і по-
рядний. В одну з його відпусток додому, до Німеччини, вони одружилися 
з Гердою. Американці і англійці бомбардували Нюрнберг дуже сильно, і буди-
нок, де була фірма і де вони жили, був зруйнований. Вони опинилися в мале-
сенькій мисливській хатці в лісі — це була хатка батьків Герди. В той час 
у Юнгів народилася дочка, і вони з дитиною жили в лісі. Як ми були в німець-
кому «трудовому таборі» в 1945 p. (січень, лютии), Герда посилала нам скром-
ні посилки, але які допомогли нам не вмерти з голоду. Коли кінчалась війна, 
Отто дістався Нюрнберга, побачив руїни, а тоді знайшов своїх у лісі, де й до-
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чекався приходу американських військ. По війні він і Герда підняли фірму, бо 
її батьки були вже старенькі, і фірма процвітала, їхні ялинкові іграшки були 
набагато кращими, ніж китайські. Всі ці роки ми підтримували листування, 
вони були в нас двічі, а я в них. 1959 p., коли я була в Німеччині, Герда показа-
ла мені весь процес виробництва — від видування скла до фарбування і при-
крас. У нас і в Лади [15] і досі є велика кількість цих гарних кульок від Юнгів. 
Вони побудували нову фабрику та дуже гарну віллу — хвилин 25–30 автом від 
Нюрнберга. Ми з Драго там були восени 1993 р. коли повертались з України. 
В родині Юнгів збереглися портрети, написані батьком, та ще кілька куплених 
Отто картин. Отто Юнг помер у 1980-х рр., у них було двоє дітей, Ельза-Марі 
вийшла заміж за дуже багатого і виїхала в Америку, живе у Флориді, нічого 
не роблячи. Син Клаус живе в Нюрнбергу, одружений з дівчиною-емігранткою, 
в них двоє дітей».

Збереглося два фото, зроблені 1942 р. в Києві: В. В. Кричевський пише 
портрет Отто Юнга [16].

Але повернемось до записів В. В. Кричевського.
Після Отто Юнга завітав Oberst (полковник) Heinz J. Buchzik, Feldpost (по-

льова пошта) 39114. Він придбав за 80 марок «Eisenbahnbrücke» («Залізничний 
міст»).

Цікаво зазначити, що в радянські часи зображати мости, та ще й під час війни 
— суворо заборонялося, тим більше, що мости перебували під опікою НКВC!

В. Кричевський. Ріка Псел. Темпера. 1943
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На наступних сторінках списку не тільки занотовано, але й дрібненько 
схематично зображено композицію майже кожного твору. Видно, популярність 
митця ширилась: з’явилися й посередники. Так, краєвид з хатою (олія) продано 
за 90 марок «через Zimmermann’a». Гуаш «Brücke» продано через Doss’a.

Пані Катерина пригадує: «Досс працював з Юнгом і Мюнцнером, теж був 
з Бреслау. По війні листувався з Юнгом, потерпав у Східній Німеччині».

Певно, Василь-молодший, реально осягнувши кон’юнктуру ринку, поста-
вив справу на практичні комерційні рейки: мальовничі краєвиди Полтавщини, 
Київ, Софія, Дніпро пішли в авторських копіях через галерею на Володимир-
ській, 38 — в Європу. Натомість трудомісткі портрети — з сеансами й бесідами 
про життя — поволі відійшли на другий план. Зростає й ціна. Записуються 
адреси. Про всяк випадок? — Так. Потім таки згодилося!

Ось пан Krauze, Scharlottenburg, Вerlin, купує одразу два пейзажі «Захід» 
(сонця) та «Київ» обидва по 90 марок.

Herms Gelsenkirchen, Uckendorferstrasse, 62 придбав гуаш «Brücke» вже за 
120 марок.

H. Reiche — Linz an Donau, Salzburgerreichsstrasse, Baleidung (?) Luftwaffe 
купив дві картини по 90 марок кожна: «Захід. Київ» та «Осінь. Київ».

Аж ось знову з’являється Отто Юнг, занотовується його адреса: Nürenberg 
— 0, Nunnenbeckstrasse, 19. Цього разу він купує дві картини олією. Ціну не 
вказано.

О. Юнг позує В. Кричевському. Київ, 1942

В. Кричевський. Отто Юнг. 1942
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Завітали військові інженери: H. Ditmaer, Oberst-ingenieur (інженер-
полковник) Müller, Halle an Saale, am Heiderant, 4, якому сподобалась «Lawra» 
— за 160 марок. Судячи з військового звання, його колега Stabsingenieur 
Goltermann, Rentlingen Würtenberg, Gartenstrasse, 9, придбав пейзаж «Михай-
лівка». Мабуть, їхній супутник або земляк, бо теж з Вюртемберга — Hugo 
Wehur (?), Balingen (Wtbg) уподобав картину Льолі «Корови».

Далі в списку — Dr. Lange, Dresden, 13-L Wegnerstrasse, 16, який придбав 
полотно «Деренківець», олія.

Hauptmann R. Anselm купив полотно «Лавра» (контражур)
Короткий запис: Balzar — одержано 50 м., 1000 карб., (отже, з’явилися 

в обігу окупаційні карбованці). Тут-таки — Dr. Rohlke — 150 грам[ів] тютюну.
H. Kloss, Köln — і намальовано якийсь краєвид.
Коли окупанти вже масово вивозили київську молодь на роботу 

до Німеччини, Василь Васильович влаштував юну Катрусю на роботу у вище 
згданому салоні на Володимирській, 38. Пані Катерина пише: «Спереду було три 
фронтові кімнати, ззаду майстерні, де робили обрамування. Керував галереєю 
Микола Костянтинович Соломко. Був бухгалтер, прибиральниця, майстер, який 
робив рами, ще якийсь дядя; а я ніби «перекладачка» — записувала в книжку, що 
принесено, коли і ким, давала адреси мистців і т. д. Туди здавали картини на ко-
місію київські художники, також приносило київське населення теж на комісію 
коштовні речі, антикварні речі і картини. За ці півтора року роботи в крамниці я 
побачила на власні очі, не в музеї, і тримала в руках масу чудових оригіналів — 
Верещагін, Врубель, Коровін, Васильківський, Світлиць кий, дід Василь 
Кричевський (я сама купила за свої гроші три мініатюри по десять карбованців 
— це дорівнювало кусочку сала на базарі розміром у половину сірникової ко-
робки) і ще багато інших художників великої слави — російських, українських, 
часом західних. Багато приходило туди цікавих людей, позитивних і негативних. 
У крамниці завжди був великий рух, і торгівля йшла дуже жваво, бо місце було 
в самому центрі тодішнього Києва — адже Хрещатик лежав у руїнах» [17].

Улітку 1942 р. родина Кричевських переїхала з вулиці Мельникова, 5 
на Обсерваторну, 10 — цього разу на шостий поверх великого житлового бу-
динку, зведеного незадовго перед війною. Стоїть він і зараз.

Певно, вже сюди знову завітав Отто Юнг — цього разу з дарунками: «ми-
ло до гоління, мило до прання, 100 гр. тютюну». Іншим разом: «1 шт. хліба, 100 
sigarett, 1 літр пива, 50 гр. тютюну, 1/2 літри горілки, сірники 3 крб., цигарковий 
папір».

Черговий благодійник — «Франці — 1 хліб, 400 грам[ів] сала».
Згадує пані Катерина: «Франці (або Французик) — це був солдат, ордина-

рець в одного офіцера, який прийшов в галерею на Володимирській вулиці 
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з цим ординарцем, дивився й купив одну картину мого батька і спитав, де живе 
цей художник, що він хоче подивитись більше його картин. Я дала адресу, але 
не казала, що це мій батько. Потім ординарець прийшов у галерею сам, роз-
дивлявся, я дізналась, що він дуже добре говорить французькою мовою і що він 
був, здається, викладачем в університеті, і що бути просто солдатом йому під-
ходило. Коли офіцер з «французиком» (або Франці) з’явились у нас 
на Обсерваторній — офіцер був здивований, що я там живу, здається, купив 
щось і запросив мене прийти до нього на чай! Франці мене одвів у коридор 
і сказав, щоб я сама не приходила, а щоб взяла із собою батька! ! І сказав, що 
так краще, і це було сказано французькою мовою. В призначений день батько 
і я з’явились десь на Паньківській [вулиці] на чай. Офіцер був здивований, але 
мусив дати нам чай. Франці прислужував, усміхався, і підморгував мені!»

Знов перелік.
Herr Neubert, Limbach in Saksen — за «Kathedrale Sofia» — сплатив 55 ма-

рок. А ще: 2 Brot (2 хлібини), 2 Наv (гавана — сигара), 500 Butter (500 грамів 
масла), 20 Еіег (20 яєць), 30 Sigaretten.

Friz Blank — Oberleutenant, Berlin — Halogee, Pauliborner Str., 20, — 
13/I–1942 p. заплатив 75 марок за «Київ — Дніпро, захід з лівого берега».

Dr. Schwappach — Darmstadt, Prmz-Christians Weg, 13, заплатив 18/VI 
(1942 р.) за «Neue Brücke» 80 марок. Замовив і портрет.

Вже згаданий H. Doss одержав у дарунок «Київ» та придбав портрет, 
«Neue Brücke» та «Херсон, волики».

Herr Capot придбав дві картини: «Вітряк» за 100 марок та популярний 
«Neue Brücke» — за 80.

Heir Cordes купив «Херсон» за 150 марок та дві олійні картини «Київ» — 
по 50 марок.

Влас Самчук, Рівне, купив за 100 марок гуаш «Київ. Миколаївська» — ру-
їни.

Улас Самчук (1905–1978). відомий український письменник і театральний 
діяч, а тоді — редактор газети «Волинь», приїздив з Рівного до Києва в сере-
дині липня 1942 p. Зустрічався з усіма Кричевськими — з Федором та Василем 
Григоровичами, а потім, як він пише у спогадах тридцять років потому, разом 
з дружиною, Танею Праховою, «… відвідали наймолодшого Кричевського — 
Василя, сина Василя Григоровича, з його дружиною і дочкою, які жили на ву-
лиці Львівській [18]. Всі вони художники, їх стихія — малярство. Творчі, цікаві, 
талановиті… Ми набули в них одну картину — Миколаївська вулиця Києва, ви-
конана гуашом, яка збереглася в нас до часу, коли пишуться ці рядки, як одна 
з пам’яток по Києву» [19]. Вдруге пані Катерина Кричевська зустрілася і сфо-
тографувалася з Уласом Самчуком у Торонто 1954 р.
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Знов згадане прізвище: Dr. Egon Balzar, Wien, Feldpost 36524a, замовив свій 
портрет та придбав «Brücke». Він був начальником гаража поліції, що містився 
на розі Некрасовської та Ново-Павлівської — неподалік будинку Кричевсь ких. 
Портрет цей бачив вже згаданий, тоді юний Георгій Малаков (1928–1979) — 
старший брат автора цих рядків, приятель Катрусі та частий гість у Кричевських. 
Вони познайомились у Виробничо-художніх майстернях, які містилися в примі-
щенні Художнього інституту. Деякий час (до переходу на роботу в галерею 
на Володимирській) там працювала і Катруся, а Георгій (Гога) — з весни 1942 р. 
до осені 1943-го. Згадуючи ті часи, він згодом занотував (мовою оригіналу): 
«Каждый день, идя на работу месильщика глины для производства пепельниц 
«Дівчина і козак», я проходил мимо гаража полиции, где начальником был немец 
по фамилии Bolzar (так в оригіналі). Самого Больцара я видел на полотне худож-
ника В. Кричевского, где по желанию заказчика был он изображен на фоне вели-
колепно написанного украинского пейзажа в хорошем зелено-голубом мундире 
с коричневым воротником. Под левым карманом его были вышиты серебром две 
молнии SS. А во дворе вверенного ему гаража стояли броневики Austro-Daimler 
с белыми (Nb!) крестами на решетках радиаторов».

В. Кричевський. Вітер. Гуаш. 1943
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Пані Катерина згадує: «Egon Balzar був одружений з жінкою українського 
походження, з роду Окуневських. Жив у Відні, мав чотирьох дітей. Був лікар. 
З того, що мені потім оповідали родичі його жінки, він був дуже про Гітлера, бо 
“до 1938 р. у Відні лікарям-австрійцям пробитися було дуже трудно, бо євреї 
заповнювали цей фах, так само, як і всі банки, фінанси і т. д.”. Тому він вважав, 
що націонал-соціалізм дасть Австрії “справедливість”! Він повернувся у Відень, 
і доля не була дуже добра до родини: я була у матері його дружини, чи його 
(вже не пригадую) в 1959 р. Якраз тоді була кузина пані Бальцар з Англії, куди 
вона емігрувала після війни. Вона мені оповіла про родину після війни. З чоти-
рьох дітей його лише одна дівчина залишилась, деякі померли, хлопець забився 
на мотоциклі, Бальцар помер, і його жінка. Коли радянські війська зайняли 
Відень, вони всі були в горах на захід від Відня».

Йдемо за переліком далі.
H. Zeebot купив за 80 марок картину «Хата» («Льолина»).
Ernst Schoeler, Köln, Max Bruchstr., 10, Feldbauleitung 21 K. Кasino, купив: 

«Київ» за 150 марок, «Хата» та «Вітряк» пішли за 140 марок кожна, а «Захід. 
Лук’янівка» — за 100 марок.

В. Кричевський. Дорога. Гуаш. 1943
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Nehring, SS-Sturmbahnfürer (майор військ СС) купив дві картини: «Канів» 
(гуаш) та «Київ» (олія).

Невідомий Leutenant купив картину «Lawra» за 100 марок.
G. Haussler, Stuttgart, Ronerstrasse, 89, придбав гуаш «Дніпро біля Києва».
H. Doucker, Hiltersam, купив гуаш «Дніпро» та «Партеніт» — кожну за 180 

марок.
H. Winter, Аlhmaar, придбав «Море» за 200 марок.
H. Bruer, Delft (це вже Нідерланди!), придбав теж, судячи із вміщеного 

ескізу, морський краєвид, гуаш — за 130 марок.
H. Roll, Amsterdam (знов Нідерланди), — придбав дві картини, гуаш, по 

130 марок кожна.
Hauptmann Haase, Berlin, Fridenau, Nidstrasse, 16, — купив за 160 марок 

картину «Софія», 1943 р.
Dr. Knust купив етюд «Казимирівка» за 30 марок. Казимирівка — рідне се-

ло Коломійців, з дому яких, нагадаймо, походила Олена Євгенівна Кричев-
ська.

Dr. Zetterbart, Prag (Прага!), купив таку ж, судячи з начерку, «Казимирівку» 
— але «Льолину» — за 50 марок.

Н. Schlette, Osnabrück, — купив картину «Схід сонця» за 100 марок та «Ра-
нок».

Dr. Stossel, Berlin, Spandau, — купив два краєвиди «Херсон» по 30 марок.
Dr. Rohlke, Nürenberg am Maxfeld, 198, замовив портрет та купив два 

«Заходи» по 30 марок.
Н. Goetze, Bentten O. S., Humboldtstrasse, 4, купив два олійні етюди — рідні 

Кричевським «Шишаки» за 60 (малий) та 90 марок. У Шишаках Кричевські були 
влітку 1937 р.

Major Kurt Berger, Osnabrück, купив картину «Лавра».
Rudolf Spanger купив «Сатурн»: так називався вітрильник, на якому з Пар-

теніту вивозився до Туреччини лабрадорит. В. В. Кричевський бував на борту 
«Сатурна», познайомився з його капітаном.

Hauptmann Otto Hanserer, Hannower, придбав популярний «Brücke», гуаш 
— за 60 марок та «Канів», гуаш — за 80 марок.

Herr Glanz замовив портрет за 100 марок.
Останнім у переліку йде той самий В. Münzner, Breslau, який купив за 50 

марок «Деренківець», ще один краєвид — за 50, невмирущий «Brücke» та одер-
жав дарунок на згадку — якусь картину чи етюд.

На цьому перелік закінчується. В ньому — 90 картин, портретів, етюдів, 
зокрема: 12 портретів чоловічих та 7 жіночих, 62 пейзажі, з яких 13 краєвидів 
Києва та Дніпра, ще 7 присвячено Софії, 4 — Лаврі, 11 — новому мосту через 
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Дніпро біля Києва (демонтажем на металобрухт зірваних мостів та відбудовою 
нових займалася німецька військово-будівельна організація Тодта; можливо, 
серед замовників були німці — учасники робіт). 9 картин з 90 проданих та по-
дарованих належали пензлю Олени Кричевської.

На цьому не закінчуються наші роздуми про долю мистецтва в часи війни 
і долі людей мистецтва. Якщо перейти на високий стиль, твори українського 
художника, киянина Василя Кричевського-молодшого та його дружини — 
Олени Кричевської, допомагаючи їм вижити в окупованому місті, водночас 
розійшлися по Європі (Німеччина, Австрія, Нідерланди), даючи правдиве уяв-
лення про українське мистецтво 40-х рр. XX ст. далеко за межами сплюндрова-
ної війною України. В цьому — історична правда вперше оприлюдненого до-
кумента.

Додамо: в ті скрутні часи київські художники, які опинилися на окупова-
ній території не зі своєї волі, не занепали духом. У кращому музейному примі-
щенні — теперішньому Національномухудожньому музеї на вулиці Михайла 
Грушевського, 6, — двічі: влітку 1942-го та влітку 1943 рр., влаштовували вели-
кі художні виставки. Про це вже писав автор цих рядків [20].

Пропонована розвідка продовжує і доповнює тему художнього життя 
Києва часів німецької окупації міста (осінь 1941 — осінь 1943 pp.).

1. Точніше — через Сирець.

2. Баба Маруся — Марія Яківна Миколаєнко-Купровська (1863–1943), мати Олени 

Євгенівни Кричевської, бабуся Катерини Кричевської.

3. Пріся Скалозуб — хатня робітниця в Кричевських.

4. Спілка художників України містилася перед війною на розі вулиць Прорізної 

і Пушкінської.

5. Кричевська-Росандіч К. Київські спогади диинства (уривки) // Родовід. — 1997. — 

Ч. 15. — С. 80–82.

6. Малаков Д. Київ. 1939–1945: Фотоальбом. — К., 2005.

7. Кричевська-Росандіч К. Київські спогади… — С. 83–84.
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На якому б етапі створення штучного середовища ми не зупинилися, у да-
ному випадку — досліджуючи експериментаторські тенденції у радянському 
дизайні 1970–1980-х рр., — неодмінно зустрічаємося з особою його творця: 
художника-конструктора (дизайнера), архітектора або інженера, який так або 
інакше зосереджує в собі їх функції.

Саме фахівці цього спектру беруть участь у виборі суспільства тих або тих 
важливих тем творчості, формують плідні для соціального замовлення ідеї, роз-
робляють проекти і активно впливають на масове виробництво нових речей. На 
усіх етапах цієї творчості вони виступають не лише як професіонали, але й як 
суспільні особистості, представники і виразники певних громадських інтересів.

З іншого боку, дизайнер і архітектор об’єднують в собі два типи діяльнос-
ті, два підходи до дійсності: як свого роду науковці вони вивчають потреби 
суспільства, як художники, митці зі створення нових художніх форм, емоційні 
люди, вони спроможні задовольняти ці потреби за допомогою свого таланту, 
розвиненої художньої інтуїції та особливого світосприйняття.

  Таким чином,   штучне середовище і кожний його окремий елемент постають 
перед нами як продукт суспільства, продукт епохи, і в той же час — як продукт 
творчості певного художника (або колективу митців), що відбиває його творчу 
наснагу, талант, особистість і світосприйняття. Це особливо добре стає поміт-
ним, коли йдеться про цілісний ансамбль предметів або про такі речі, котрі ви-
конані на певному художньому рівні за участю митців.

На жаль, на відміну від творів образотворчого мистецтва, ансамблі штучного 
середовища зберігаються значно гірше, у зміненому вигляді, а імена їх авторів 
часом губляться у бурхливому русі історії. Втім, історія донесла до нас імена най-
більш визначних архітекторів і деяких майстрів зі створення речей: Іктина 
і Каллікрата — авторів Парфенона, Анфімія і Ісидора — творців собору Св. Софії 
в Константинополі, Барми і Постника — творців собору Василя Блаженного 
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у Москві. Майже невідомі творці меблів (хіба що Буль) і одягу, предметів побуту 
тощо, оскільки ці речі, що супроводжують людство з давніх-давен, завжди мали 
підпорядковане, так би мовити, другорядне значення для штучного середовища. 
Але вони все ж таки, не перетворюючись на безликі речі, потребують дослідниць-
кої уваги. Ще менш відомі нам сучасники — інженери, дизайнери, зодчі, які ство-
рюють оточення, в якому живе і працює сучасне суспільство. У той же час є по-
пулярними особи футболістів, кінозірок, спортсменів, письменників, артистів, що 
дають людині лише яскраві хвилини емоційного задоволення. В цьому, мабуть, 
полягає прояв і об’єктивні сторони середовища, яке не повинно постійно концен-
трувати на собі увагу, а служить лише фоном для життя, його постійною 
і невід’ємною складовою частиною.

Так зване соціалістичне суспільство за радянського ладу безумовно змі-
нювало питому вагу штучного середовища, по-своєму прагнуло підняти есте-
тичний вплив на суспільство, що неодмінно викликало інше ставлення до твор-
ців цього середовища, цієї «другої природи» (Ле Корбюзьє), відзначало їх 
суспільне значення у різний спосіб. Цей процес почався разом із більшовиць-
ким переворотом 1917 р., але про нього мріяли ще соціалісти-утопісти: зокрема 
Ш. Фур’є мріяв повернути праці характер видовища. А. Луначарський, перший 
нарком освіти, вважав за мету промислового мистецтва утопічну необхідність 
зробити наскрізь красивим усе життя людини, створити гармонійні міста і се-
лища, будинки, одяг тощо. Найбільш гостро, з властивою йому пристрастю, 
поставив це питання Володимир Маяковський: «Не до салонів треба приклада-
ти свої відкриття, — звертався він до художників, — а до життя, до виробни-
цтва, до масової праці, яка прикрашає життя мільйонів» [1].

Питання про творчу особу художника речі, про її роль і зв’язки із суспіль-
ством — досі лишається маловивченим, проте має свої специфічні особливості 
і переважно вивчалося лише стосовно художників, які працюють в галузі об-
разотворчого мистецтва. Втім, у загальному плані це питання є складовою за-
гальнофілософської проблеми «особа і суспільство», і може бути висвітлене 
лише з позицій широкого розуміння.

Суспільний характер творчості дизайнера й архітектора, їх громадянські 
ідеали були завжди притаманні світовому мистецтву, здобувши у радянському 
дизайні конкретні, ідеологічно зумовлені риси. Зрозуміло, що взаємини архі-
тектора й дизайнера з суспільством не обмежуються тільки загальними рисами 
залежності творчої особистості і народних мас: завдяки специфіці творчості 
вони не можуть реалізувати свою соціальну спрямованість на зразок того, як 
це роблять, скажімо, поети. Суспільний характер творчості у галузі створення 
штучного середовища, його тісний зв’язок з виробництвом диктує інші форми 
самої творчої роботи. Художник у мистецтві може створити твір, висловити 
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власні ідеї у закінчених творах, не витрачаючи значних коштів і не залучаючи 
до реалізації твору суспільство; архітектор, дизайнер, інженер практично 
не можуть творити, реалізуючи цілі суспільного виробництва, за власним ба-
жанням, оскільки їх твори не будуть реальними, а лишаться проектами, «архі-
тектурними фантазіями» (Д. Піранезі, Буллє, Я. Черніхов, Бродській і Уткін 
та ін.), що до певної міри позбавлені суспільного значення, але мають ідейне 
значення, провокуючи митців до творчого пошуку, який зможе знайти втілення 
за інших, більш сприятливих суспільних умов.

Наполеону належить афоризм, що архітектор може розорити будь-яку 
державу. Якщо залежність художника від «грошового мішка» не є прямою і ви-
значається значною мірою його творчою потенцією, художньою принциповіс-
тю і не в останню чергу — «розкруткою», то залежність дизайнера й архітек-
тора є безпосередньою, оскільки вони служать конкретним замовникам 
і вимушені виконувати певні ролі. В них немає подекуди й можливості вибору 
теми для творчості, яку мають діячі образотворчого мистецтва. Особливо зна-
чною є ця залежність у дизайнера, який часто-густо служив підприємцю аби 
покращити стан збуту товарів. Ця тенденція протягом останніх двох століть 
була очевидною на Заході, вона була очевидною й в СРСР.

Історія штучного середовища та його творців наочно підтверджує, що 
найкращі з представників дизайнерського й архітекторського «цехів» завжди 
намагалися вирватися з обіймів замовлення, виконати його оригінально. В од-
них випадках це був бунт в галузі класичних канонів, спрямований проти мі-
щанського смаку та традиційних уявлень, в інших випадках це були нездійснен-
ні архітектурні мрії, проекти «повітряних замків», нових машинних форм або 
утопічних конструкцій «міст майбутнього», в яких начебто мешкають рівно-
правні і вільні люди. Слід одразу сказати, що такий підхід був властивий про-
гресивним митцям і в СРСР, і у світі, не дивлячись на загрозу опинитися без 
роботи у першому випадку і здобути імідж дивака у другому.

Слід наголосити, що переважна більшість митців штучного середовища 
увійшла до історії не своїми соціальними, громадянськими ідеями, а розквітом 
свого таланту, втіленого у конкретних штучних формах, естетичними ідеалами, 
новаторською розробкою нових художньо довершених форм. Мабуть, най-
більш захоплюючим сюжетом в їх творчості був і є подив перед майстерністю 
ремісників, які створили такі довершені речі, як Пантеон, Софія Київська, 
Видубичі або у Львові. Але це лише перше, надто поверхове враження від еле-
ментів штучного середовища, воно, як і музика, вимагає певної обізнаності, без 
якої це середовище нічного не «скаже» непоінформованій людині.

Якими ж є особливості творчої особистості дизайнера, архітектора, інже-
нера, якою є їх роль у процесі створення штучного середовища, суспільне зна-
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чення діяльності? Яким є співвідношення об’єктивного (або ж суспільно обу-
мовленого) і суб’єктивного, власне творчого, індивідуального в їх творчості? 
Спробуємо побіжно, в рамках цієї статті, відповісти на ці запитання.

На призначення дизайнера й архітектора так само, як і на природу штучно-
го середовища, існують протилежні погляди. Широку популярність і досі чо-
мусь має поширена версія, що дизайнер й архітектор — свого роду декоратори 
дійсності, покликані прикрашати міста, будинки, інтер’єр квартири, речі, роби-
ти їх приємними, «естетичними». Так вважають (і раніше вважали) переважно 
ті, хто розуміє красу як косметику, якою можна підфарбувати лише зовнішню 
форму середовища. Пануючі верстви суспільства (в тому числі радянського) 
не могли і не хотіли дозволити дизайнерам і архітекторам творити середовище 
за справжніми законами краси, оскільки це неодмінно викликало заглиблення 
у зміст самого життя, необхідність виявлення його хиб і хвороб, що веде, кінець-
кінцем, до його гармонізації та гуманізації, тобто до дійсно революційного пе-
ретворення. Існує й інша думка про призначення дизайнера й архітектора як 
соціально спрямованої особистості, котра ставить собі за мету дійсне перетво-
рення штучного середовища за законами краси, тобто перетворення не лише 
конкретних форм, але й змісту відповідно до певних ідеалів (у нашому випадку 
— «соціалістичних»). Такий погляд на призначення творців штучного середови-
ща виник під впливом соціальних революцій, і його реалізація стала можливою 
найбільш наочно за радянського ладу, «в період переходу до комунізму».

З зазначених двох підходів відповідно до розумового рівня керівників і за-
мовників завжди перемагав або перший, або другий. Але ж, як завжди, істина 
лежить посередині. Найбільш містке, на наш погляд, визначення ролі осо-
бистості-творця штучного середовища належить французькому архітектору 
Ле Корбюзьє, який незадовго до смерті сказав: «Архітектор це той, хто займа-
ється справами людськими… він повинен бути художником і поетом, і водночас 
досвідченим інженером» [2]. Те саме можна переформулювати і стосовно ди-
зайнера: дизайнер — це той, хто немов архітектор займається справами люд-
ськими, є водночас і художник, і поет, і досвідчений інженер. Природно, що це 
визначення є досить метафоричним і не вичерпує глибини питання, але в ньому 
полягає сутність особистості дизайнера й архітектора, яка доповнюється інши-
ми метафоричними висловлюваннями одного з найкращих зодчих ХХ ст., який 
усім життям був відданий «справам людським» аж до утопічної ідеї архітек-
турної революції, яка начебто спроможна вирішити соціальну нерівність.

Відразу ж після більшовицького перевороту, у січні 1918 р. при Наркомосвіті 
було створено відділ ІЗО з художньо-виробничим підвідділом і радою, до за-
вдання яких входило встановлення форм художнього впливу на виробництво 
у вигляді участі художників-конструкторів у художньо-технічному керівни-
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цтві підприємством, створенні зразків виробництва, обов’язкових для 
останнього [3]. З іншого боку, художник Василь Чекригін вважав, що «спра-
вою художника сьогодні повинно бути попереднє дійство Великого Синтезу». 
Під цим, як можна судити з його численних висловлювань і з самих творів, 
Чекригін розумів підхід до великої монументальної форми, до мистецтва, яке 
здатне перетворити світ [4].

Отже, дві провідні ідеї були всмоктані художньою громадою після рево-
люції: ідея художнього підходу до створення побутової речі й ідея перетворен-
ня світу за допомогою монументальних форм.

Природно, що ішлося не про колективну діяльність, а про художнє осмис-
лення усього предметного світу відповідно до нових соціальних завдань та іде-
алів новостворюваного соціалістичного світогляду.

Таким чином, соціальний характер художньої діяльності для широких мас 
було покладено в основу розуміння особистості художника-виробничника 
й художника-монументаліста, в діяльності яких дизайнерський підхід (кажучи 
сучасною мовою) посідав переважне місце. Ці соціальні ідеї дістали поширення 
і за кордоном, і відбилися, як відомо, у діяльності найбільш прогресивних 
об’єднань, шкіл, окремих діячів мистецтва. Керівник германського Баухауза, 
Ганнес Майєр писав у маніфесті школи 1928 р.: «будувати і оформлювати — од-
не; і те, і інше суть соціальні чинники… Ми спрямовуємо усі зусилля для спо-
стереження за життям народу, для вивчення народної душі, для пізнання сус-
пільних потреб» [5]. Рішення цих завдань, у яких бачили свій моральний 
обов’язок прогресивні митці, виявилося неможливим навіть за межами СРСР, 
проте з інших причин. Чудові ідеали жорстоко розбиваються, соціальна спря-
мованість дизайнерів зазнає особливого роздратування: націонал-соціалісти 
1933 р. розганяють Баухауз і за цю спрямованість, і за те, що її провісниками 
бути євреї (Г. Майєр, В. Гропіус та ін.). «Баухауз, як відомо, є створенням рево-
люції. Стиль Баухауза означає не прогрес, а навпаки повернення до примітиву, 
і знаходить у широких верствах гострий опір. До того ж, слід підкреслити ко-
муністичні позиції керівника Баухауза… Ми виступаємо за те, що Баухауз пе-
реселився туди, де знаходиться початок і суть цього мистецтва, — до Москви» 
[6]. Але й у Москві на той час усі конструктивістські й функціоналістські тен-
денції були жорстоко припинені партійно-урядовою постановою від 23 квітня 
1932 р. «Про перебудову літературно-художніх організації», що означало від-
хід від чистоти художніх форм до міщанського, еклектичного формотворення, 
яке згодом вилилося у сталінський ампір і псевдокласицизм. Після закриття 
Баухауза фашисти виключають з Берлінської академії мистецтва низку провід-
них митців єврейського походження, 1938-го уряд Чехословаччини розпускає 
Союз чехословацьких архітекторів.
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Ці та інші факти підтверджують передовсім соціальну спрямованість осо-
бистостей дизайнера й архітектора, їх намагання перетворити у життя 
власні соціальні ідеали, що можна вважати першою і головною професійною 
ознакою, що визначає їх тісний зв’язок із суспільством.

Інша особливість творчої особистості, яка займається створенням штуч-
ного середовища, виходячи з визначення Ле Корбюзьє, полягає у подвійному 
характері їх творчості. З одного боку, вони «художники і поети» з худож-
нім, образним типом мислення, з іншого боку, — «досвідчені інженери», на-
уковці і дослідники, фахівці у галузі багатьох дисциплін, результати і мето-
ди яких вони використовують у власній творчості. Ці дві риси, здавалося б, 
мають виключати одна одну. Про цей розподіл фізіолог І. Павлов дещо безапе-
ляційно писав: «життя виразно вказує на дві категорії людей: художників 
і мислителів. Між ними різка різниця. Перші — художники — у всіх родах: 
письменники, музиканти, живописці і т. ін, охоплюють дійсність у цілому, су-
цільно, повністю, живу дійсність без будь-якого роздроблення, без усякого 
роз’єднання. Інші — мислителі — саме дроблять її, і тим самим немов вбивають 
її, роблячи з неї якийсь тимчасовий скелет, а після того лише збирають її час-
тини і намагаються їх таким чином оживити, що зовсім їм все ж таки не вдаєть-
ся» [7]. Це розгорнуте визначення відомого практика вказує на відмінності 
двох категорій фахівців, зокрема, — в їх творчих методах, але важко не помі-
тити, що ці дві категорії не поділені китайським муром і що у живій дійсності 
відбувається діалектичне взаємопроникнення їх методів. Жодний художник 
не створює цілісний твір, не аналізуючи і не поділяючи на складові окремі фак-
ти, колізії звуків, так само як учений та інженер намагаються якнайширше 
охопити цілісність досліджуваного або створюваного явища. Втім, лишається 
природним і об’єктивним, що кожний з них залишається у межах однобічності 
свого підходу.

Специфіка творчості дизайнера й архітектора саме і полягає у намаганні 
досягти діалектичної єдності двох методів — наукового і художнього, — у не-
обхідності на кожному етапі конструювання бачити усю цілісність речі в усій її 
майбутній опосередкованості соціумом, у відповідності до людини, умов екс-
плуатації й ансамблевості середовища.

Водночас при створенні окремих речей, приладдя і предметів інтер’єру 
й ужитку дизайнер завше відчуває їх як цілісну систему, гармонію їх просторо-
вої організації, і завдяки розвинутій художній інтуїції бачить більше, ніж інже-
нер або науковець. У цьому йому допомагає знання законів мистецтва і гармо-
нії. Н. Бор, один із засновників квантової механіки, писав з цього приводу: 
«Причина, чому мистецтво збагачує нас, полягає в його здатності нагадувати 
нам про гармонію, недосяжну для систематичного аналізу» [8].
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Слід підкреслити, що незважаючи на бурхливу спеціалізацію, відстань між 
мистецтвом і наукою у ХХ ст. не збільшувалася, а навпаки зменшувалася: мис-
тецтво дедалі більше наближалося до повсякденного життя в ужиткових пред-
метах, оволодіваючи масами, переставало бути кастовим; дизайнерська твор-
чість, наближаючись до потреб суспільства, гуманізувалася, одухотворювалася, 
ставала більш поетичною.

Найкращими представниками радянського дизайну 1970–1980-х рр. було 
усвідомлено, що найбільш благополучною цариною для такого нового синтезу 
науки і мистецтва є саме життя людини, її штучне середовище, в якому працю-
ють і дизайнер, і архітектор. Саме в їх особистостях зливаються в єдине ціле 
наукове дослідження потреб суспільства і опоетизовані умови їх задоволення. 
В. Бєлінський у зв’язку з таким поглядом на розвиток мистецтва ще у середині 
ХІХ ст. писав, що мистецтво, поступово наближаючись до одного зі своїх кор-
донів, щось губить зі своєї сутності і придбає щось у сутності того, з чим воно 
межує: замість межі з’являється ділянка, яка приміряє обидві сторони. З роз-
витком науки і техніки у ХХ ст. таких ділянок стає все більше, поряд з архітек-
турою й оновленими підходами до дизайну, до них можна віднести мистецтво 
кінематографу і телебачення, художню фотографію, кольоромузику тощо.

Природно, що співвідношення вказаних напрямів у художника-конст рук-
тора (дизайнера) можуть бути різними в залежності від його ерудиції й талан-
ту, а також у залежності від конкретного завдання. Але в усіх випадках між 
митцем і конструктором залишаються суттєві відмінності. Незважаючи на сер-
йозні обмеження науковими законами (статика споруд, кінематика і т. ін.) 
і нормативами, самий по собі творчий потенціал конструктора, його натхнення 
не поступаються часом перед натхненням вільного художника, навіть навпаки. 
О. Антонов, радянський авіаконструктор, писав, що «значно цікавіше творити, 
якщо ти зв’язаний певними закономірностями фізичного світу інженерної 
справи, питаннями міцності, опору повітря, і враховувати у своїй праці усі ці 
суперечливі чинники… Така творчість значно цікавіша, оскільки вона включає 
у себе боротьбу з природою… рішення таких питань і утруднень за допомогою 
дотепної знахідки прикрашають нашу працю, роблять її гостро цікавою» [9].

Отже, третя особливість творчої індивідуальності дизайнера й архітектора 
випливає з умов розподілу праці сучасного у суспільстві і виробничого у техно-
логії характеру матеріалізації творчого задуму. Для вирішення творчих задач 
дизайнер і архітектор не можуть працювати поодинці, як це було століття тому, 
— вони мають стати членами творчих колективів проектувальників, і вступити 
у творчі контакти з виробничими колективами. Цей чинник не міг не вплинути 
на саму особистість художника-конструктора, не міг не накласти на неї певні 
зобов’язання, що були зумовлені колективним характером творчості.
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Слід відзначити, що ця особливість притаманна не лише творчості в галузі 
штучного середовища: деякі види сучасного мистецтва, зокрема, театр або кі-
нематограф, використовують колективні форми творчості. Це, з одного боку, 
ускладнює самий процес творчого руху, призводить іноді до незадоволення 
окремих членів колективу, до неможливості висловити, виразити себе на повну 
силу, і тоді ми стаємо свідками, коли кінорежисер намагається поєднати у собі 
сценариста, виконавця головної ролі, або коли кіноактор береться за сценарій 
і режисуру. (Безперечно, існують вдалі виключення, наприклад фільми Нікіти 
Михалкова.) З іншого боку, саме колективний характер творчої праці іноді є 
причиною вдалого синтезу акторського, операторського і режисерського та-
ланту. В усякому разі, колективний характер творчості дедалі більше ширшає 
у різних галузях. У дизайні та архітектурі у ХХ ст. ця особливість була безу-
мовною, і є такою до сьогодні. У цьому полягає діалектика розвитку суспіль-
ства, в якому з поступовим розвитком культурних форм співавторами стають 
усі члени суспільства, включаючи глядачів, слухачів і споживачів.

Розподіл праці і спеціалізація раніше, мабуть, ніж в інших сферах, викли-
кав до життя колективну творчість в архітектурі. Радянський архітектор, ака-
демік АН СРСР О. Щусєв писав про колективну творчість в архітектурі: «пра-
цює колектив, який складається з групи спеціалістів, діяльність яких координує 
архітектор, котрий є організатором та ідеологом будівництва» [10]. Щусєв 
вважав, що все це накладає на архітектора як головного автора велику відпо-
відальність не тільки як на багатогалузевого фахівця, але й на організатора 
проектування і будівництва. Те саме, але в іншому аспекті, стосується і колек-
тивної творчості в галузі дизайну.

З розвитком індустріального будівництва в СРСР роль архітектора ще 
більше ускладнилася, він втратив свій вплив на процес будівництва, а ідеологіч-
ні обмеження на кшталт брежнєвської тези «економіка повинна бути економ-
ною» призвели до того, що спостерігалося відчуження творця від продукту 
його творчості. До певної міри це компенсувалося так званим «авторським на-
глядом», тобто правом на догляд за будівництвом, але це вже не було керівни-
цтвом, а лише співучастю.

По-іншому колективний характер праці впливав на творчість дизайнера. 
Якщо архітектор, так би мовити, буж жертвою розподілу праці, який протягом 
історії поступово втрачав недоторканість своєї величної особи, дизайнер — 
породження того ж таки розподілу. Художник-конструктор речі тисячоліття-
ми був невіддільним від ремісника, який був і творцем, і виконавцем речі. Ткачі 
килимів безпосередньо матеріалізували свою ідею і засади художнього смаку, 
надаючи килиму поетичне звучання барв і фактур. Те саме робили гончар і ко-
валь, каретник і швець. Згодом машинне виробництво відокремило ремісника 
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від творчого пошуку, перетворило його на додаток до машини. Найбільш тала-
новиті ремісники відійшли від ремісничого втілення ідеї, ставши творцями-
художниками. Справжнім творцем машинних виробів став інженер, але він 
і його колеги, члени авторського колективу, у силу специфіки освіти і способу 
мислення, не могли охопити майбутню річ як цілісну систему. Але прийшов час, 
коли виробництво вже не могло обходитися без художника. Поява дизайнера 
у промисловості відразу вплинула на збільшення збуту товарів, і це спричинило 
до зростання потреби у дизайнерських послугах.

Праця дизайнера увійшла складовою до колективу проектувальників, 
до конструкторських бюро, оскільки не тільки продукти споживання потребу-
вали естетичності, але й машини, на яких вони виготовлялися. Але ж протягом 
майже усього радянського часу права і обов’язки дизайнера були обмежені 
традиційними уявленнями керівництва про художника і архітектора як фахівця-
декоратора. У 1960-х рр. у відділі промислової естетики компанії «Дженерал-
моторс» працювало 1400 дизайнерів, які у переважній більшості розробляли 
(і зараз розробляють) кузови та опорядження легкових автомобілів.

Дизайнер не посідав повідної ролі у творчому колективі, не охоплював як 
художник, як митець усієї змістової цілісності створюваної системи, а лише 
вимушений був концентрувати зусилля на зовнішній естетиці форми. Така 
роль, безперечно, не могла задовольнити дизайнера не лише як творчу особис-
тість з її соціальними й естетичними уподобаннями, але й як фахівця, який 
не може повною мірою виразити себе. У 1970-х рр. такий незадовільний стан 
речей почали усвідомлювати на Заході, розуміючи, що суспільна роль дизайне-
ра зумовлена соціальним укладом. Так, наприклад, Г. Білл, один з засновників 
Вищої школи проектування в м. Ульм (Німеччина) писав: «Наявність приватної 
власності на Заході є нездоланною перешкодою для вирішення цієї проблеми. 
У нас в галузі дизайну розглядаються окремі предмети, і тому не досягнуто 
ніякої єдиної системи. Справа не в тому, як споруджувати окремий будинок 
або знайти форму для апарата. Необхідно шукати принципи об’єднання пред-
метів в ансамблі… Треба створювати не окремі предмети або комплекси, але 
усе середовище, що оточує людину» [11]. Отже, роль дизайнера й архітектора 
у творчому колективі лише тоді може бути повноцінною, коли дизайнер буде 
не підсобною особою, а провідною особистістю проектного процесу.

Саме в такому, комплексному, напрямі почав розвиватися радянський ди-
зайн після створення 1964 р. державної системи інститутів технічної естетики 
і художнього конструювання на чолі з ВНДІТЕ у Москві. У межах їх дослідної 
та творчої діяльності знаходяться принципові творчі питання розвитку усього 
штучного середовища й асортименту предметів ужитку зокрема. Радянською 
практикою дизайну було зібрано значну кількість прикладів, коли художники, 



• 546 •

О к с а н а  Б е й л а х

конструктори, інженери і архітектори (за фахом) займали провідне місце 
у творчих колективах, що впливало на принципові зміни у конструкції й екс-
плуатаційних якостях машин, не кажучи про естетику їх форми як такої.

М. Селівачов влучно вказував, що до 1960-х рр. вітчизняні словники вза-
галі не містили визначення поняття «дизайн» або «технічна естетика». «Саме 
впродовж 1960-х рр. у вітчизняному мистецтвознавстві з’являється усвідом-
лення специфічності, навіть окремішності цих галузей художньої діяльності. 
Одночасно починаються спроби переосмислити у категоріях дизайну всю іс-
торію світового мистецтва… Для самоідентифікації з попередниками адептам 
дизайну (технічної естетики) необхідно було передусім визначити свій власний 
предмет і межі, що відділюють його від найближчих суміжних галузей — архі-
тектури та декоративного й ужиткового мистецтва» [12]. Якщо таку справу 
було важко здійснити радянським дизайнерам, які перебували всередині про-
цесу, який тільки-но розгортався за їх безпосередньою участю, її слід здійсни-
ти зараз, через певну відстань, хоча у такий царині, як дизайн, дуже важко ви-
окремити архітектурні засади від художніх, декоративні від власне 
дизайнерських так, аби не постраждала жодна з галузей, з яких складається 
сучасний дизайн.

Втім, і в теоретичному плані колективний характер праці дизайнера й ар-
хітектора залишається малодослідженою темою. У головному, колективний 
характер творчості відбиває характерні протиріччя, які існують у самому прин-
ципі колективної праці. Оскільки фах архітектора поєднує два типи діяльності, 
поета і художника, архітектор вимагає індивідуальної творчості, проте інже-
нер — теж як поет і художник — колективної. Проте, як би там не було, про-
відною рисою, яку має колективний характер праці і соціальна спрямованість 
творчості в галузі створення штучного середовища для побутування людини, 
— це безумовно єдність світосприйняття, творчих поглядів і можливості вті-
лення їх у матеріальних формах.
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of the Creative Person: The Historic-Theoretical Note

The summary. In article from the historic-theoretical point of view the question of formation of 

tendencies and features of development of the Soviet design in aspect of becoming of the creative person 

of the designer and the architect is considered. Three basic features of design creativity are allocated and 

proved: a social orientation, double character and collective.

The purpose. Researches and the analysis of tendencies and features of development of the Soviet design 

in aspect of becoming of the creative person.
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Упродовж свого життя Євген Маланюк (1897, Єлисаветград, нині 
Кіровоград — 1968, Нью-Йорк) зазнав, за його висловом, три еміграції і два 
інтернування. Мотиви самотності, чужих країн, чужих міст, «чужих сердець» 
уже з перших віршів стануть наскрізними в його творчості. Захоплюючись ше-
деврами світової літератури, він завжди зіставлятиме рідне — «неприсутньо-
далеке» і чуже — «присутньо-близьке». Багатоголоссю його поезії притаманні 
й медитативність, і неоромантичний пафос, і риторичний дискурс, і публіцис-
тична викривальність. При цьому вже у ранніх публікаціях Маланюк постає 
«духовним зв’язківцем», коментуючи мистецький процес на батьківщині та за 
її межами.

Євген Маланюк пройшов від початку звичний шлях самоусвідомлення щи-
рого українця та не менш звичні перипетії початку ХХ ст. Звичний — тому що 
його пройшли майже всі значимі історичні постаті української революції: ре-
альне училище, петербурзький політех, навчання у Київській військовій школі, 
запасний полк, вояк УНР, польські табори.

Перші поезії Є. Маланюка — російськомовні (1915), позначені, на думку 
Ю. Шереха, впливом символістів, акмеїстів, хоча він вільно орієнтувався 
не тільки в українських, російських, але й у західноєвропейських течіях. В 
Україні наш поет став відомим з 1920 р. завдяки критику Феліксу 
Якубовському.

Автор «Книги спостережень» був людиною вельми широкого діапазону, 
цікавою й оригінальною особистістю. Це сприяло знайомству Є. Маланюка 
з провідними письменниками польської літературної групи «Скамандер», 
до яких належали Казимир Вєжинський, Ярослав Івашкевич, Ян Лехонь, 
Антоній Слонімський, Юліан Тувім. Товариські стосунки між ними зав’язалися 
ще в часи його редакторської праці в таборовому журналі «Веселка» (Каліш, 
1922–1923) та укладання перших збірок «Стилет і стилос» (Подєбради, 1925), 

Наталія ЛИСЕНКО-ЄРЖИКІВСЬКА

ТВОРЧІСТЬ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА
В КОНТЕКСТІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУР
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«Гербарій» (Гамбург, 1926). До речі, у Музеї Анни і Ярослава Івашкевичів збе-
реглися дарчі примірники «Веселки» і поетичних книжок міжвоєнного періоду 
Є. Маланюка. Авторські дедикації свідчать про побратимство. Приміром, 
на титульній сторінці «Гербарію», книги віршів 1920–1924 рр., читаємо: «Моєму 
першому критикові і любому землякові Івашкевичу. Евг. Маланюк»(курс. — 
Н. Є.) [1]. Серед музейних раритетів — альманах «Озимина: Евген Маланюк. 
Михайло Селегій. Михайло Осика»(Каліш, 1923).

На сторінках літературного щомісячника «Веселка» (травень 1922 р. — 
кінець 1923 р. у Каліші) публіковано Юрія Дарагана, Миколу Мирського [2], 
Клима Поліщука, Максима Гриву [3], Івана Губенка [4], Антіна Павлюка, 
Євгена Маланюка, апробуючи різні теми й стилі. Твори останнього засвідчили 
небуденний талант поета, літературного критика та есеїста. Зі сторінок журна-
лу прозвучало його перше творче кредо: «Побожно буду жати жито / З колос-
сями достиглих слів…» [5].

Варто зазначити, що таборовий період подано у книжці Симона Наріжного 
«Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світо-
вими війнами» (Прага, 1942). Сумлінно зібрані дані, що охоплюють різні аспек-
ти діяльності інтернованої української армії в Польщі на початку 20-х рр., ма-
ємо також у працях Олександра Колянчука [6], Володимира Трощинського [7], 
Миколи Шудрі [8], Оксани Веретюк [9], у статтях Тараса Салиги, Мойсея Гона, 
Миколи Крупача, Тамари Касьяненко, у літературознавчих розвідках і моно-
графії Леоніда Куценка «Dominus Maланюк: тло і постать» (2002) [10] та в 
статтях автора пропонованої розвідки [11].

Про часопис «Веселка» дослідники творчості Є. Маланюка сказали вже 
чимало, але, на нашу думку, на більшу увагу заслуговують тематика й пробле-
матика журналу, а також літературні взаємозв’язки з польськими письменни-
ками, зокрема й статті Є. Маланюка «Skamander, miesi cznik poetyсki. 1922–
1923. Варшава» (1923), «У сусiда: профiлi польських поетiв» (1923), присвячені 
творчості Юліана Тувіма, Антонія Слонімського, Яна Лехоня, Казимира 
Вєжинського, Леонарда Подгорського-Околува, які з того часу не передруко-
вувалися.

Восени 1923 р. Є. Маланюк їде до Чехословаччини на навчання в Подє-
брадській господарській академії (1923–1928), де стає неформальним лідером 
української празької поетичної групи (до її складу ввійшли Юрій Дараган, 
Наталя Лівицька-Холодна, Олег Ольжич, Олена Теліга, Леонід Мосендз [12], 
Оксана Лятуринська, Олекса Стефанович, Микола Чирський, Галя Мазуренко 
та ін.). З нетерпінням чекає він на появу своєї третьої книжки «Земля й залізо» 
(Париж, 1929), друкування якої затяглося. Навчання на гідротехнічному відді-
лі інженерного факультету, студентські літературні вечірки («…Знову перо, 



• 550 •

Н а т а л і я  Л и с е н к о - Є р ж и к і в с ь к а

книги мудрі…» [13]), наукові, політичні дискусії, мистецьке побратимство, — 
все це знайшов Маланюк у Празі та Подєбрадах [14].

1925 р. Є. Маланюк одружується із Зоєю Равич, шлюбний союз з якою за-
кінчився розлученням 1929 р. Але згодом, з часу зустрічі в Німеччині напри-
кінці Другої світової війни в таборах переміщених осіб, давня приязнь понови-
лася й тривала до кінця життя поета.

Живучи в Чехії, письменник не пориває зв’язків із польськими літератур-
ними побратимами, тривають зустрічі, листування — ще одна маловідома сто-
рінка нашої літератури. Вартий уваги лист Є. Маланюка до Наталі Лівицької-
Холодної від 23 квітня 1924 р., яка у справах виїхала до Варшави. З тексту 
зрозуміло, що вони домовлялися перед поїздкою щодо побажань і прохань по-
ета. Отже, у листі Маланюк запитував Наталю Лівицьку-Холодну, чи заходила 
вона до його товариша Леонарда Підгорського-Околува (познайомився 1921 р. 
у Пйотркові). Інтерес до новин мистецького життя Варшави виявився у про-
ханні привезти до Чехії часописи «Літературний щоденнник», «Скамандер» 
і книжку А. Слонімського «Година поезії» (1923). Насамкінець Маланюк про-
сив переказати Леонардові, що його третя збірка «Білорусія» (Białoruś. — 
Wilno, 1924) зацікавила білоруських студентів-емігрантів у Празі 
й Подєбрадах.

Зацитую фрагмент з цього листа («Матеріали до новітньої історії літера-
тури і громадської думки», Нью-Йорк, 1992. — Т. 3): «…Чи були вже 
у Podhorskiego-Okołówa? Навяжіть контакт, як слід, і привозіть побільше 
літер-новин, а головне: «Skamandеr» — побільше номерів цього журналу, 
«Godzina poezji» A. S onimskego і «Dziennik Literacki». Передайте мій гаря-
чий привіт моїм любим товаришам поетам-варшавським — всім — через 
Леонарда і скажіть тому «Іроду», щоб писав обов’язково, а також прислав 
«Białoruś», якою тут дуже зацікавилися білоруси…» [15].

Критик Єжі Квятковський про Леонарда Подгорського-Околува писав 
так: «…зачарований «Панем Тадеушем» (Адама Міцкевича. — Н. Є.) і росій-
ським символізмом, він поет ностальгії за Білорусією…» («…zafascenowany 
«Panem Tadeuszem» і symbolizmem rosyjskim poeta nostalgii za Bia orusi …» [16]). 
Саме на засадах принципів християнської моралі та естетичних засад символіз-
му й акмеїзму вибудовалися стосунки між Околувим і Маланюком. Це засвід-
чено у третій частині його поеми «Посланіє» (1925–1926) рядками:

Так. Пам’ять зберегла навік

Кривії вулиці Пйонтркова.

Серед сліпців, серед калік

Натхнене і видюще слово

Чужою мовою.
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Читкіш —

Згадався образ Лєонарда,

(Не трубадура і не барда:

Поет, чий вірш — свячений ніж

В хижацьку душу міщанина).

Хвилина й ми удвох — одно,

Бо наша спільна Батьківщина —

Вершина… [17]

Є. Маланюк, спираючись на біографічні реалії, звернувся до ліричного об-
разу Леонарда й тематичної проблематики його збірки «Шлях до Емаусу» 
(Droga do Emaus». — Warszawa, 1923) для того, щоб повести розмову про на-
тхненне Богом поетичне слово, завдяки якому можливо:

…І виростать і не скоряться.

Щоб крізь умовний час землі

Врости у неба Божу вічність… [18]

Тема творчих стосунків між Є. Маланюком і польським поетом, критиком 
і перекладачем Л. Подгорським-Околувим заслуговує на окреме дослідження. 
Так само варті уваги авторські переживання й роздуми у поемі «Посланіє», де 
поєднано пафосне звучання з емігрантською ностальгією. А ідейна й тематична 
спрямованість цього художнього твору — утвердження європейських цінностей.

Навесні 1928 р. поети групи «Скамандер» були запрошені до Праги на лі-
тературний вечір. Є. Маланюк зустрічався з ними. Зі скупих рядків епістолярії 
дізнаємося зовсім небагато. Ось лист до Д. Донцова від 24 березня 1928 р.: 
«Тут були польські поети. Живуть і творять. Багато цікавого в них. Але 
Подгорський ні слуху ні духу…» [19]. Надсилаючи вісточку до Варшави Наталі 
Лівицькій від 1 червня 1928 р., теж поділився новиною: «Були польські поети. 
Пробалакали й проходили три дні. Добре було…» [20].

У збірці Я. Івашкевича «Повернення до Європи» («Powrót do Europy», 
1931) маємо вірш «Прага» («Praga») з епіграфом «Євгенові Маланюкові» 
(«Eugenjuszowi Małaniukowi»). Це розповідь про давноочікувану зустріч двох 
давніх приятелів, які всю ніч читали один одному вірші, згадували дитинство 
й юність, що проминули в Україні, насолоджувалися забутими висловами укра-
їнської мови: «…Ta mowa tak muzyczna dla mnie jest i drzemna, / Słychać w niej brzęki 
stepu i kolebek skrzypy, /Co kołysały mężów jak my zabłąkanych…» [21] (…Та мова 
для мене музична і таємнича, / Чути в ній звуки степу і скрип колиб,/Які коли-
сали заблуканих, як ми, мужів… (Перекл. А. Могильного)

Празьке побачення і розмова двох поетів спричинили, за словами поль-
ського літературознавця Єжі Квятковського, т. зв. «поетичний брудершафт» 
[22]: компонуючи «Повернення до Європи», Івашкевич поряд зі своєю поезією 
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«Прага» умістив, переклавши польською мовою, присвячене йому ліричне по-
слання Є. Маланюка «До Ярослава Івашкевича» («Do Jarosława Iwaszkiewicza). 
Таке новаторство дало можливість ширшому колу польських читачів познайо-
митися з автором «Стилета і стилоса», почути його ностальгійні нотки, пере-
конатися в тому що, «на холодному камені чужих столиць» [23] віра в майбутнє 
України додає наснаги емігрантам:

Bóg jeszcze w swoim majestacie
Nad wygnańcami wznosi dłoń,
Ale nie tylko, Panie Bracie,
W lirycznej dani nasza broń.

Na tym słowiańskim trotuarze,
Gdzieśmy się zeszli, z bratem brat,
Nie tylko męka się rozżarza,
Lecz także nowych sprężeń świat.

Patrząc na Pragę i Warszawę
Nie tylko odczuwamy ból,
Ale krzepimy przyszłą sławę
I przestrzeń zniewolonych pól… [24]

До речі, в архіві Я. Івашкевича збереглася збірка віршів, на титульній сто-
рінці якої написано: «Дякую за «Powrot» «Землею й залізом» — це також 
«Powrót do Europy». Твій Евген Маланюк. Варшава. 23.03.31» [25]. У цитова-
них словах прочитується орієнтація на Європу, на її лицарський і героїчний 
поступ, який поет бачить так: «…І у всьому — одна мета: / Серця — горі і дух 
у Вічність / Готична башта, як стріла…» [26]. Книжками «Земля й залізо» 
та «Земна Мадонна» Є. Маланюк продовжив розмови, зокрема й з Івашкевичем 
(вірш «І конунг і каган — зараз…» [27]), про цінності Заходу і вади більшовиць-
кого Сходу, подаючи своє бачення української проблематики.

Через шість років Маланюк повертається до Польщі (де живе до 1944 р.), 
проте відчуття чужини не полишає його: «…Труден день біля чужої праці / 
(Дальній родич чи набридлий гість), / Біль, що всіх істота еміграцій, / День і ніч 
охляле серце їсть…» [28].

Саме наприкінці 20-х рр. центр українського життя переносять з Чехії 
до Польщі (група «Танк», журнал «Ми», видавництво «Варяг», Варшавська 
поетична група), але триває започатковане ще у 20-х рр. мистецьке і наукове 
спілкування на теренах Варшава — Львів — Прага — Ужгород — Хуст.

На початок 30-х рр. у місті над Віслою виникла група, пізніше умовно на-
звана Варшавською (Н. Лівицька-Холодна, О. Теліга, Ю. Липа, А. Крижанівський, 
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П. Зайцев, Є. Маланюк та ін.), яка тримала зв’язок із празькими й галицькими 
українськими літераторами. Постійне спілкування між тими, хто залишилися 
в Чехословаччині (Ольжич, Лятуринська, Мосендз, Стефанович, Чирський), 
львівськими колегами (Дмитро Донцов, Богдан-Ігор Антонич, Євген-Юлій 
Пеленський, Богдан Кравців, Святослав Гординський та ін. [29]) — живило 
мистецькі інтереси, давало наснагу. Щоправда, у Варшавській групі [30] вини-
кла серйозна конфліктна ситуація [31], яка потребує окремого дослідження.

За умов внутрішньої екзистенційної катастрофи (чужий дім, чужий мов-
ний простір) письменники-емігранти озвучували свої пошуки сенсу буття, ви-
яснювали глибоке переконання, що на них покладено особливу місію: зберігати 
й розвивати вітчизняну культуру, своїм словом протистояти більшовицькій 
ідеології, прискорювати майбутнє незалежної соборної України.

У доповіді О. Теліги «Сила через радість», виголошеній в Українській сту-
дентській громаді у Варшаві 15 червня 1937 р., наголошено: «Дбаймо скоріше 
про те, щоб бути батьками нашого майбутнього, аніж синами нашого минуло-
го» [32]. Така позиція визначила їхній світогляд як «трагічний оптимізм». 
Виразник національної ідеї на теренах еміграції Дмитро Донцов починає свою 
статтю «Трагічні оптимісти» розшифровуванням цієї умовної назви: «Трагічний 
оптимізм, — famor fati — особлива філософія життя. Тільки вона дає відвагу 
жити і вмирати. Тільки в ній — дійсна краса. Знаходимо її в Шевченка і в Лесі 
Українки. Потім — довга перерва. А потім — піднесли її прапор нинішні трагіч-
ні оптимісти…» [33]. До «яскравої заграви блискучого дня нашої літератури» 
— тих, хто переборює песимізм і відстоює героїчний світогляд і чин, критик 
зараховує Ю. Липу, Л. Мосендза, О. Стефановича, Н. Лівицьку-Холодну, 
О. Лятуринську, Ю. Клена, О. Телігу, О. Ольжича, Є. Маланюка. Для них на-
ціональна ідея — визначальний стрижень власного життя і творчості, єдиний 
порятунок для нації. Попри різні непорозуміння (симпатії, антипатії, емігра-
ційні проблеми), Д. Донцов зумів об’єднати в редакційному й авторському ко-
лективі журналу «Літературно-науковий вісник» (1922–1932), згодом — 
«Вісник» (1933–1939), що виходив у Львові, талановитих особистостей, серед 
яких були вищеназвані митці. Героїко-волюнтаристська настроєвість «вісників-
ського середовища сформувала їхній самобутній стиль «вольового неороман-
тизму», який, за словами Олега Багана, своєю національно-наступальною іде-
єю відрізнявся від «революційного» і «червоного» неоромантизму радянської 
української літератури [34]. Принагідно зазначимо, що саме зі сторінок 
«Вісника» польські літератори брали матеріал для перекладів з української 
літератури та для дискусій із проблем «українського питання» в Польщі. 
Назвемо передусім статтю Д. Донцова «Чи Захід?» (Вісник. — 1935. — № 5), 
передруковану в польському часописі «Бунт молодих» («Bunt Młodych». — 
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1935. — № 12 13), яка збурила польську пресу: «Бюлетень польсько-
український» («Biuletyn polsko-ukraiński». — В. Бончковський, З. Мазур), 
«Ранкова газета» («Gazeta poranna». — А. К., «Народна думка» («My  
Narodowa». — А. Гєртих), «Зет» («Zet». — Є. Браун).

Пізніше ідейна єдність українських поетів-емігрантів міжвоєнного періо-
ду підштовхнула критика Володимира Державіна [35] дати їм назву «Празька 
літературна школа». Юрій Ковалів слушно зауважив, що «позбавлене зовніш-
ніх ознак літературного угрупування, засвідчене самоочевидною інакшістю, 
воно вимагає нетипового, не відразу вловного рецептивним чуттям об’єктивного 
висвітлення…» [36]. Навколо «Празької школи», Варшавської поетичної групи 
і «Донцовського вістниківства» давно точаться розмови та дискусії, в яких бе-
руть участь численні письменники й науковці (Юрій Шерех, Ігор Качуровський, 
Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Григорій Грабович, Юлія Войчишин, Мікулаш 
Неврлий, Юрій Ковалів, Іван Дзюба, Микола Жулинський, Григорій Сивокінь, 
Сергій Білокінь, Тарас Салига, Микола Ільницький, Роман Гром’як, Ярослав 
Поліщук, Аліна Моравкова, Богуслав Бакула, Едвард Касперський Леонід 
Куценко, Надія Миронець, Олександр Астаф’єв, Сергій Квіт, Марія Моклиця, 
Олександра Гнатюк, Євген Нахлік, Юрій Шаповал, Олег Баган, Галина Корбич, 
Ігор Набитович, Микола Крупач, Галина Сварник, Валентина Просалова, 
Оксана Тищенко, Зіфред Ульбрехт, Олеся Омельчук, Людмила Скорина, 
Людмила Сірик та ін.).

Зі свідчень сучасників відомо, що Є. Маланюк був постійно у вирі культур-
них і політичних подій, виступав у пресі з оглядами української літератури — 
емігрантської та вітчизняної, публікував політологічні статті, часто бував 
на Волині, в Закарпатті, у Львові. Його контакти, зокрема зі львівським літера-
тором і видавцем Євгеном-Юлієм Пеленським, були творчими і плідними. 
Репрезентуючи польському читачеві українську літературу, письменник роз-
повідав про класиків і сучасників, про «двоколійнісь» українського літератур-
ного процесу, дебютні поетичні й прозові книжки. Особливу увагу приділяв 
творчості Павла Тичини, Миколи Бажана, неокласиків (Максима Рильського, 
Миколи Зерова, Павла Филиповича, Михайла Драй-Хмари, Юрія Клена), 
Марка Вороного.

Есеї Є. Маланюка «Шкіци до типології культур» («Marchołt» — 1935. — 
№ 2) [37], «Таємниця Гоголя» («Wschód-Orient». — 1934. — № 2–4), друковані 
польською мовою, викликали полеміку в пресі. Виступав він і на сторінках 
«Бюлетеня польсько-українського» («Biuletyn polsko-ukraiński», 1932–1938) — 
часопису, який заторкував українську проблематику й питання польсько-
українських стосунків, друковано також у варшавських періодичних виданнях 
«Літературні відомості» («Wiadomości Literackie»), «Варшавські пам’ятки» 
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(«Pamiętnik Warszawski»), «Атенеум» («Ateneum»), «Польська думка» («My  
polska») та ін. На шпальтах останньої була вміщена «Боротьба з Хохолом» 
Є. Маланюка (1936. — № 13) — відгук на збірку поезій К. Вєжинського 
«Трагічна воля» (1936).

Налагодивши добрі контакти з літераторами й журналістами чеських 
і польських часописів, він сприяв популяризації доробку українських митців, 
його включенню у слов’янський контекст. Тим-то Юзеф Лободовський стосов-
но Маланюка повторював таке: «Зав’язав певні стосунки в столичному літера-
турному середовищі, підтримував контакти з кількома видатними поетами — 
Тувімом, Вєжинським. Скрізь вважали його першим українським поетом 
на Заході…» [38]. Письменника шанували зокрема за розроблену ним історіо-
софську й художню концепцію державницької візії України, яскраво проявле-
ну в таких збірках, як «Земна Мадонна» (Л., 1934), «Перстень Полікрата» (Л., 
1939), «Вибране» (Львів; Краків, 1943).

Коло знайомих Маланюка у Варшаві було досить широким: скамандрити 
(Я. Лехонь, Ю. Тувім [39], Я. Івашкевич, К. Вєжинський, А. Слонімский), 
Леонард Вілам Гожиця, Подгорський-Околув, Володимир Бончковський, Єжи 
Браун, Юліан Волошиновський, Юліуш Каден Бандровський, Кароль 
Іжиковський, Єжи Анджиєвський Єжи Гедройц, Станіслава і Єжі Стемповські 
[40], Марія Домбровська, Євгеній Житомирський, Юзеф Лободовський, Чеслав 
Мілош, Володимир Слободнік, Кароль Стриєнський, Ганс Слівінський, Фелікс 
Загора Ібянський, Степан Ярач, Чеслав Ястшембєц-Козловський (завдяки його 
перекладам вийшла друком книга поезій Є. Маланюка «Hellada Stepowa», 
Варшава, 1936). Серед знайомих автора «Землі й заліза» були й російські 
письменники-емігранти Дмитро Філософов, Олена Хірякова та ін.

Спробуємо виокремити найсуттєвіше в світоглядній позиції нашої емі-
грантської літературно-наукової громадськості, а саме намагання повновар-
тісніше висловити в літературі «нову українську духовність», протиставити 
«запальній казці комунізму патос державної ідеї» (О. Ольжич) [41]. Вельми 
важливим поставало тоді завдання репрезентації української науки та літера-
тури (материкової та еміграційної) для іноземного читача, співпраця з учени-
ми, митцями, журналістами, видавцями країни. Так, наприклад, Є. Маланюк 
у коментарі до інтерпретованих Ю. Чеховичем віршів П. Тичини зі збірок 
«Сонячні кларнети», «Плуг» і «Замість сонетів і октав» зазначив, що перекла-
дач зумів помітити «пан-музичність світовідчуття поета» та його «справжню 
європейськість» [42]. А Чехович у листі до Владислава Себили теж підтвердить 
значимість свого вибору: «Братерство народів повинно заманіфестуватися на-
самперед у стосунках до тих, котрі є братами… З сучасних українців я маю 
готову цілу збірку Павла Тичини… » [43].
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Подаючи польському читачеві журналу «Сучасний погляд» («Przegląd 
współczesny») Є. Маланюка як автора статті «Про українську літературу» («O 
literaturze ukraińskiej»), письменник Юліан Волошиновський зокрема писав: 
«Творчість Маланюка (особливо в останні роки) характеризується історіосо-
фічністю. У боротьбі Сходу із Заходом, ареною якої була і є Україна, Маланюк 
займає оксиденталістичну позицію, з якої випливають сильні антимосковські 
акценти його поезії, тому й заборонена вона на Радянській Україні. Зате окре-
мі вірші Маланюка перекладені польською (Тувім, Івашкевич і Симонолевич), 
французькою, німецькою і російською мовами. Тай сам займається переклада-
ми з Бодлера, Чеха і Махара» [44].

Волошиновський відчув у віршах українського митця відлуння голосів 
Верхарна і Рільке, Ередіа і Виспянського, Махара та Тичини й зауважив поето-
ве вслухання у неспокійну сучасну добу.

З-поміж архівних раритетів Волошиновського збереглася збірка «Земля 
й Залізо», на титульній сторінці якої є дарчий напис: «Його Мосці зацному 
Панові Юліянові Волошиновському шляхтичу подільському, а приятелеві на-
шому ласкавому книгу цю, вигнанням зроджену, офіруємо Р. Б. 1931. 2. ІХ. 
Сотник війська Запоріжського Евген Маланюк» [45]. Роками беріг 
Ю. Волошиновський візитну картку українського поета («poeta ukraiński»): «Inż. 
Eugenjusz Małaniuk. 9–40–69. Warszawa. Włodarzewska 17» [46].

Поетичний і публіцистичний доробок Є. Маланюка [47] зацікавив, зокре-
ма, тих письменників, котрі гуртувалися навколо варшавського громадсько-
політичного і літературно-мистецького двотижневика «Зет» (1932–1939) 
і холмського журналу «Камена» (1933–1939). Завдяки перекладам Казимєжа 
Анджея Яворського, Юзефа Чеховича [48], Юзефа Лободовського, Тадеуша 
Голлендера, Любомира Рубаха, Олександра Баумгардтена вірші нашого поета 
були досить широко представлені польському читачеві. Було навіть і таке, що 
«Напис на книзі віршів» Є. Маланюка в перекладі Ю. Лободовського з’явився 
15 серпня 1937 р. одразу в двох журналах: «Ілюстрований щорічник» («Tygodnik 
Ilustrowany») та «Бюллетень польсько-український». Лаконічними рядками 
життєпису з поясненням своїх громадянських і творчих настанов, пророцьки-
ми мотивами цей вірш якнайповніше характеризував поета-емігранта: 
Напружений, незламно-гордий, / Залізний імператор строф, / Веду ці вірші, як 
когорти, /В обличчя творчих катастроф… [49] (Napięty i niezłomnie dumny,/ strof 
imperator, co jak grom, / wiodę te wiersze, jak kolumny / wporst ku katostrof twórczych 
dniom… [50]).

В останніх рядках вірша помітна посутня різниця в порівнянні з першо-
публікаціями у «Літературно-науковому віснику» (1926. — № 5) та у збірці 
«Земля й залізо». Нагадаємо ці рядки: «Збагнеш це, чим серце билось, / Яких 
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цей зір нагледів мет…». Вони в перекладі звучать так: «Pojmiesz ku jakim wielkim 
chwilom / Krew pulsowała w głębi żył». Імовірно Є. Маланюк, переписуючи для 
перекладача текст, сам змінив рядки вірша. Хоча не виключаю й того, що 
Ю. Лободовський переінакшив їх з якихось своїх міркувань.

Зауважимо ще дві випадкові зміни у«Написі на книзі віршів». Це друкар-
ська помилка, яка втрапила до збірки Є. Маланюка «Поезії» (Л., 1992). Тут 
замість авторського іменника «зір» («Збагнеш, оце чим серце билось / Яких 
цей зір нагледів мет…») надруковано слово «звір», яке вимагає зовсім іншого 
прочитання вірша. А в «Ілюстрованому щорічнику» із-за редакційного недо-
гляду пропущено словосполучення «веду ці вірші» («wiodę te wiersze»), що теж 
порушувало тканину поетичного тексту.

Тижневик «Літературні відомості» (12 березня 1933) подав у перекладі 
Юліана Тувіма поезію Є. Маланюка «Варшава» («Warszawa»). Пізніше поет 
включив її до циклу «Міста, де минали дні» (зб. «Проща», 1954). Це — роздуми 
біля пам’ятника Адаму Міцкевичу і водночас розмова через сто років емігранта 
з ХХ ст. з емігрантом з ХІХ ст. про свободу та місію поета. Цю поезію відноси-
мо до польських «пам’ятникових» віршів, присвячених А. Міцкевичу (Ян 
Каспрович, Віктор Гомулицький Володимир Слободнік, Леопольд Стафф), які 
утверджували мотив опозиції двох пам’ятників  живої (духовної) і мертвої 
(матеріальної) традицій:

Wpatrujesz się chmurnie, spiżowo, / Ponad piętra i ludzi, i twarze, /
Grzmi pod tobą dygocąc miarowo, / Stolica w burzliwym rozgwarze.

W dali mewy wiślane krzyczą, / Fala brzegi piaszczyste liże, /
Czarne miasto twoje, Mickiewiczu, / Eurazyjskim jest dla mnie Paryżem… [51]

(Ти вдивляєшся хмуро й бронзово / Понад поверхи, люди і лиця,

Під тобою розмірно й грозово / Крутить рокіт щоденний столиця…

Там кигичуть віслянські меви, / Хвиля берег пісщаний лиже… /

Чорне місто твоє, Міцкевич, / Євразійським мені Парижем  [52])

На жаль, польський дослідник М. Інглот [53] не включив «Варшаву» 
Є. Маланюка до своєї цікавої книжки про пам’ятники А. Міцкевичу. Ця поезія 
має також і політичний аспект, в підтексті читається протест емігранта проти 
політики СРСР, бажання поета бачити Україну незалежною. Звертаємо увагу 
на втрату при перекладі дуже вагомого маланюківського «грозово» щодо озна-
чення тогочасної Варшави. Взагалі вірш цей, зокрема вислів «Чорне місто твоє, 
Міцкевич, / Євразійським мені Парижем», в усій повноті прочитується також 
у рамках тогочасної дискусії «Схід–Захід». Завершує текст твердження, що 
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поети є вартівничими волелюбних ідей: …Pilnuj, pilnuj  swojego miasta, / 

Wartowniku spiżowy, Adamie! [54] (…Стережи, стережи це місто, / Вартівничий 
із бронзи, Адаме [55]).

У часи гітлерівської окупації Варшави вірш було передруковано в газеті 
«Білий Орел» («Orzeł Biały». — 1943. — 10 pażdzder). Про це свідчить лист від 
18 серпня 1950 р. В. Бончковського до Є. Маланюка. Принагідно згадаю, що 
листи польського публіциста зберігаються в архіві Є. Маланюка в УВАН 
у США.

Доречно саме зараз зацитувати уривок з листа Є. Маланюка до Д. Донцова 
від 24 березня 1933 р., де йдеться про поезію «Варшава»: «…А справа була дуже 
проста й випадкова: якось пив чай у Тувіма і — під час взаємних літ [ературних] 
“справозданій” — відчитав йому той вірш. Він захопився і одразу почав пере-
кладати. А за тиждень телефонує, що він післав до “W[iadomo ci] L [Literackie”]» 
[56]. Варто додати, що Ю. Тувім зробив два варіанти перекладу.

Поляки високо поціновували талант українського письменника, одне 
зі свідчень того — відгук поета і перекладача Ч. Ястшембєц-Козловського 
на книжку «Земна Мадонна». Визначивши такі домінанти цієї збірки, як «лю-
бов» (до Бога, жінки, Вітчизни) і «біль», автор уточнює: «той біль плідний 
і творчий, бо без краплі егоїзму, всією своєю потугою звернений до суспіль-
ності й навіть у максимальних своїх анафемах несе прощення». На його по-
гляд, уболівання за батьківщину, втілене у прийомі оскарження, в поезії 
Є. Маланюка більше переконує читача, ніж сентиментальні зітхання й зізна-
ння інших поетів: «І дивна логіка людських почувань! Ці сердиті оскарження 
в стократ більше переконують нас в українській національній відрубності, 
в життєздатному українському патріотизмі, ніж тисяча високих дифірамбів 
і патетичних гіпербол…». Звернімо увагу на заключне формулювання: 
«Маланюк — справжній потужної сили поет; типом творчості наближений 
до того, що ми, поляки, називаємо «віщим». Критик визнає, що провісництвом 
продиктоване визначення поетом своєї мистецької місії — «давати форму по-
чуттям, / ростити й пестити події…». Є. Маланюк покладає на себе обов’язки 
не політичного, а духовного провідника, обирає роль не навчителя, а архітек-
тора нації [57], якого досі вона не мала. Його мета — силою «мускулястої 
мови», «конструйованістю думок» вибудовувати таке слово, яке буде почуте, 
адже «Поет… — будівничий», покликаний утверджувати ідею Конструктивного 
Чину:

…Він з пекла й грому димних міст,

В яких пульсує електричність,

Поемою будує міст

Туди — у недосяжну вічність…
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…Сталево пружиться рука

І впевнено, з опори рими,

Ось вірш, як стріл необоримий —

Зростає аркою рядка [58].

(L’art poetique»)

Є. Маланюк нагадував про історичну визначальну роль поета для України 
(«Як в нації вождів нема, / Тоді вожді її поети…» [59]). З цих позицій поціно-
вував місце української літератури, вважаючи її «проявом духовної чинності 
нашої нації, лабораторією національних ідей, пророцтвом про майбутнє, чи 
синтезом про минулі шляхи…» [60]. До речі, індивідуально-авторське тракту-
вання сутності митця та процесу творчості розглянула Оксана Тищенко у кни-
зі «Метафора Євгена Маланюка» (2004), в якій вказала наявність таких лірич-
них образів: поет-воїн, поет-пророк, поет-мученик, поет-фахівць, майстер 
(будівельник, хлібороб) [61]. Але тема ця має ще багато аспектів.

У доповіді «Поезія і вірші», виголошеній 28 квітня 1936 р. у Львові, 
Є. Маланюк висловив таку думку: «…Що ж торкається поезії, то вона, як по-
казує історія, коли й не «врятує», то все ж має більш або менш помітний вплив 
на історичні процеси…» [62]. Ця визначена поетом позиція мала неабияку вагу. 
Адже історичні процеси він оцінював під кутом зору національних традицій, 
співвіднесено з українською ідеєю, саме в ній вбачаючи невичерпне джерело 
енергії розвитку духу, культури мови. Одвічну традицію він прагне оживити 
в сучасності й реанімувати в душі народу, щоб, спираючись на неї, можна було 
«викликувати, виворожувати Могутнього, Дужого, Майбутнього» провідника 
нації. Саме тому він був і залишається «поетом-державником», поетом слова, 
яке будує «імперію українського духу». Водночас він же — найяскравіший ін-
тимний лірик, його любовна поезія пристрасна, душевна.

У Варшаві Маланюк працював у міському магістраті на посаді інженера 
у відділі регулювальних споруд на Віслі, а згодом — викладав російську мову 
у військовій академії, математику в Українській православній семінарії, співп-
рацював з Українським науковим інститутом у Варшаві та іншими установами. 
21 квітня 1930 р. одружується вдруге з чешкою Богомілою Савицькою. Через 
чотири роки у них народився син Богдан. Мешкала родина за адресою: Алеї 
Неподлеглості, № 154, кв. 94. Сім’я Маланюків ще перед війною придбала зем-
лю для зведення приватного житла, посадила свій сад, дерева в якому підросли 
[63] … Друга світова війна «розчахнула дерево родини» [64], поет змушений 
був їхати далі на Захід сам [65].

Наголошу, що тридцяті й початок сорокових років — це також знайом-
ство і дружба з чеськими поетами Йозефом Сватоплуком Махаром і Олдріджем 
Земеком. Отже, міжвоєнний період у житті та творчості Є. Маланюка посів 
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особливе місце, зокрема й тому, що були започатковані важливі творчі взаєми-
ни з колегами-літераторами.

У червні 1949 р. поет усвідомив, що брама батьківщини для нього зачинена 
назавжди, і реемігрував з Німеччини до США. На американському континенті 
виходять його книжки «Влада» (1951), «П’ята симфонія» (1954), «Проща» 
(1954), «Остання весна» (1959), «Серпень» (1964), «Перстень і посох» (1972) 
і два томи літературно-критичних і культурологічних статей «Книга спостере-
жень» (1962, 1966). Зором пам’яті він вишукував українські стежки свого ди-
тинства й дороги юності; подумки повертався до подій громадянської війни, 
міжвоєнного двадцятиліття — до років, прожитих у Чехословаччині й Польщі, 
де були написані такі поетичні цикли, як «Міста, де минали дні», «Краків», 
«Станіслав Виспянський», «Ars poetica».

В одній зі своїх статей Є. Макланюк писав: «Творці — не ангели і твори їх 
— не з’яви на спіритичних сеансах. Живемо на землі. В наших домах не лише 
кабінети й світлиці, але й кухні. Кухню свою має кожна чинність на цій землі…» 
[66]. Репрезентуючи архівні й фактологічні матеріали («кухню»), у статті ак-
центувалася увага на літературному побратимстві українського поета-емігранта 
з польськими письменниками.
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У старосвітські часи Миргород був знаним в Україні мистецьким осеред-
ком. Тут процвітало виробництво гончарського посуду і кахлів, декоративних 
тканин і килимів, плахт і вишиваних речей, народних картин і мальованих об-
разів (ікон). Гончарство, ткацтво, вишивка і народне малярство було характер-
ним і для першої половини ХХ ст. Роботи талановитих мистців, починаючи від 
1880-х рр., експонували на місцевих виставках (Миргород, Комишня, Полтава, 
Кременчук, Ромен), за межами України. Значно пожвавилося мистецьке життя 
наприкінці ХІХ і початку ХХ ст. Цьому сприяло, передусім, відкриття 1896 р. 
Миргородської художньо-промислової школи імені М. Гоголя. З приїздом 
Опанаса Сластьона у місті вперше почали ставити театральні постановки на-
ціональної тематики. 1903 р. завітав український хор під орудою М. Лисенка. 
На ярмарках і базарах наспівували народні пісні й думи під акомпанемент ста-
росвітських бандур. Коли-не-коли дві невеликі друкарні у місті видавали твори 
красного письменства.

Найбільшу вагу мистецького характеру мав навчальний керамічний за-
клад, єдиний такого роду в Центральній і Лівобережній Україні. Закладом 
опікувалося Полтавське губернське земство, що мало славу далеко за межами 
місцевого терену. Завдяки Миргородській художньо-промисловій школі кера-
місти (мистці) й кераміки (технологи) отримали, так би мовити, статус попу-
лярних професій — навчання у відомому закладі вважалося престижним, робо-
ти викладачів, майстрів і вихованців, експоновані на багатьох виставках, 
отримували широке визнання та високі нагороди. Гоголівська школа (з різними 
найменуваннями) функціонувала впродовж всього ХХ ст., але найбільший її 
злет припадає на першу половину названого століття. Тут ми першим називає-
мо корифея українського мистецтва Опанаса Сластьона, його колег по школі 
— Петра Вауліна, Станіслава Патковського, Осипа Білоскурського, Юрія 
Лебіщака, Василя Царькова, Івана Назарова, Єгора Монахова, Євгена 

Віталій ХАНКО

МИРГОРОДСЬКІ КЕРАМІСТИ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
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Сагайдачного, їхніх вихованців — Івана Бережного, Михайла Гаврилка, Петра 
Шумейка, Федора Карикова, Василя Трибушного, Юрія Чернеги, Івана 
Падалки, Івана Українця, Петра Бутка, Памфила Сеся, Валентини Панащатенко 
та інших. Майже половина з названих діячів мистецтва своєю творчістю 
пов’язана з Миргородом.

Весною 1900 р. до Миргорода прибув зі своєю родиною Опанас Сластьон 
(1855–1933) —знаний серед українського громадянства своїми працями у ца-
рині графіки й малярства. Його як мистця зацікавила кераміка. «Я зо дня при-
їзду у Миргород почав учитись тій кераміці, я маю всю її літературу. Я готов 
на свій кошт поїхати заграницю аби й там як найкраще се діло закінчити» — 
писав О. Сластьон до свого приятеля, історика Д. Яворницького [1]. Художник 
продовжує свою думку: «їхавши сюди, я радів тому, що приложу свій труд 
і спеціальні відомості на рідному полі, що буду робить симпатичне мені куль-
турне діло — відродження занепалого нашого мистецтва, що життя моє через 
се стало відповідніше ідеалу освіченої людини, яка робить для свого рідного 
краю» [2]. О. Сластьон як мистець-кераміст прагнув впровадити українську 
орнаментацію в сучасне декоративно-вжиткове мистецтво, поєднати традиції 
з новими естетичними завданнями.

В ювілейний 1903 рік, коли в Полтаві святкували відкриття пам’ятника 
І. Котляревському, О. Сластьон приємно здивував шанувальників мистецтва 
великою кількістю виставлених взірців керамічного посуду з українськими ві-
зерунками. На виставці у серпневі дні експонували 55 «етюдів металізації 
на майоліці» кераміста [3]. До них були долучені малярські роботи, виконані 
в різних регіонах України й Криму. Наприкінці листопада 1903 р. в Полтаві, 
на виставці робіт навчальних майстерень і професійних шкіл Полтавського 
земства, було представлено близько 400 керамічних виробів О. Сластьона [4].

Місцева газета «Полтавский вестник» повідомила про щорічну виставку 
викладачів і учнів земських шкіл і майстерень, розгорнуту в будинку губерн-
ського земства [5]. На цю статтю відгукнувся О. Сластьон (на той час — вико-
нуючий обов’язки директора художньо-промислової школи), зазначаючи зо-
крема: «про свої роботи скажу таке: я давно зацікавився відновленням металів 
на теракоті, глазурі, емалях і майоліці, я мав можливість приступити до дослі-
дів не більше 8 місяців тому, отже, в цьому ділі я новак, а тому цілком природ-
ньо, що свої досліди аматора веду з помічником, а не з учнями школи, наймен-
ше підготовленими для цього» [6].

З наведеного випливає, що масив керамічних виробів, представлений 
на двох виставках у Полтаві, мистець виробляв з весни 1903 року. Взагалі цей 
рік для нього був плідний і напружений у творчому відношенні: активне опіку-
вання підготовкою свята І. Котляревського, виготовлення портрета знаменито-



• 567 •

М и р г о р о д с ь к і  к е р а м і с т и  п е р ш о ї  п о л о в и н и  Х Х  с т о л і т т я

го полтавця, а також фронтиспіс з портретом поета (акварель) для ювілейного 
видання «На вічну пам’ять Котляревському» (Київ, 1904).

У музеях Миргорода нині представлено лише дві роботи О. Сластьона. 
Їхнє мистецьке вирішення відповідає тим настановам, які він висловлював у ви-
ступах й опублікованих статтях. Традиційні основи трактування форми і деко-
ру поєднані з естетичними засадами, характерними для тогочасного україн-
ського вжиткового мистецтва і певним відгомоном стилю модерн. Власне, це ми 
спостерігаємо у станковій і книжковій графіці майстра (зокрема, в ілюстраціях 
до творів Т. Шевченка, в композиціях для київського журналу «Шершень»).

У Миргородському краєзнавчому музеї експонується глечик роботи кера-
міста. На класичну форму нанесені ритовані лінії розкішних рослинних візе-
рунків, пов’язаних із перламутрово-холодною пастельною тональністю і жов-
тим покриттям на шийці виробу. Форма глечика наближена до народного 
прообразу, але під рукою вправного майстра має загальний елегантний ви-
гляд.

Таріль «Свати» із музею Миргородського керамічного технікуму ім. 
М. Гоголя приваблює передусім добротно виконаним рисунком. У центрі вели-
кої за розмірами тарелі класично закомпоновано у коло дві постаті статечних 
старост, які шанобливо підносять хліб-сіль. Використана техніка гравірування. 
Вправними лініями-рисками намічено абриси фігур, по-академічному промоде-
льовані форми голови, рук, убрання. Композиція обрамлена смужкою з де-
тально наміченим українським візерунком, на вохристому кольорі глини де-не-
де «кинуті» плями прозорої зеленої глазурі. В цілому все це надає тарелі 
характер мальовничого і блискуче задуманого ескізу. Названі твори добре ілю-
струють творчий метод Опанаса Сластьона: блискуче володіння фаховою куль-
турою, ретельне вивчення взірців народного мистецтва, зокрема орнаментики.

Безумовно, О. Сластьон отримав у майстернях Гоголівської школи добрий 
фаховий вишкіл. Навчальний заклад мав добру технічну базу, закладену ще 
в перші роки його існування (устаткування завезли з Німеччини), а викладачі 
й майстри керамічної справи мали гарну професійну підготовку. Спочатку 
школа працювала у підприємницькому руслі, проте згодом, від початку ХХ ст. 
становище вирівнялося і навчальний процес набув засад, проголошувуваних 
земськими діячами. Зокрема, йшлося про те, щоб вихованці діючих земських 
шкіл і майстерень (з чотири- та п’ятирічним термінами навчання), отримуючи 
високофахову підготовку, дотримувалися б естетичних принципів у виготовле-
них ними виробах.

Гласні Полтавського земства провели реорганізацію художньо-
промислової школи і 1903 р. прийняли новий статут і програму. До викладання 
залучили нових людей із технічною й мистецькою освітою. Весь 1903 і перші 
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три місяці 1904 р. обов’язки директора тимчасово виконував О. Сластьон (зго-
дом на цій посаді затвердили гірничого інженера О. Кир’якова, людину далеку 
від культури, який проводив у навчальному процесі курс «на технізацію»).

1903 р. на посаду завідуючого керамічної майстерні запросили керівника 
Абрамцевської майстерні, що під Москвою, відомого кераміста Петра Вауліна 
(1870–1860), чиє ім’я пов’язане із творенням оригінальної скульптурної майолі-
ки Михайла Врубеля. 1899 р. молодий і здібний кераміст, ентузіаст своєї спра-
ви, відкрив секрет виробництва відновлюючих глазурей з металевими й перла-
мутровими відтінками (керамічні вироби від цього мають мальовничіший 
характер). Завдяки непересічним технологічним здібностям П. Вауліна та архі-
тектору В. Кричевському стіни будинку Полтавського земства прикрасила по-
ліхромія майолікових композицій. Для розв’язання складних мистецьких за-
вдань щодо зовнішнього і внутрішнього обличкування вони виїздили до Опіш-
ного на Зіньківщині: „…разом з художником Кричевським їздив до містечка 
Опішне, до опішненських кустарів і одночасно оглянув будинок колишньої ке-
рамічної майстерні. У майстрів я знайшов масу самобутньої справді художньої 
творчости, але, на жаль, швидко зникаючої…» [7]. За порадою П. Вауліна саме 
у місцевій гончарній майстерні виготовили майолікові плитки для обличкуван-
ня земського будинку (від серпня 1904 р. гончарі за 2,5 місяці виробили 56400 
штук обличкувальної цегли, 986 штук квадратних і трикутних полив’яних 
і вкритих рисунком плиток). Тоді ж відомий майстер разом із мешканцями міс-
течка зорганізували при майстерні музей старосвітських місцевих гончарських 
виробів [8].

З весни 1905 р. під керівництвом П. Вауліна для будинку Полтавського 
земства було виготовлено 24458 полив’яних плиток для інтер’єрів, 15 майоліко-
вих гербів повітів Полтавщини, 12 майолікових панно для обличкування фаса-
дів, 60 тисяч обличкувальної цегли. В Опішному колишні вихованці 
Миргородської художньо-промислової школи виготовили 39 тисяч плиток бі-
лого, синього і зеленого кольорів для вестибуля, синього кольору для сіней 
земського будинку [9]. На Мало-Будищанському заводі під Полтавою також 
силами колишніх учнів із Миргорода виготовлялися плитки для зовнішнього 
обличкування згаданого будинку.

1906 р. П. Вауліна на посаді завідуючого керамічної майстерні змінив 
Станіслав Патковський, випускник Коломийської гончарської школи. В на-
ступні роки викладати до Миргороду приїхали інші випускники з гуцульської 
Коломиї: Микола Білоскурський (1907 р.), Осип Білоскурський (1908 р.), Гнат 
Березовський (1911 р.), Юрій Лебіщак (1914 р.) та Антін Боровичко (1915 р.). 
Одночасно з ними працювали іноземці — службовці й викладачі різних дисци-
плін — австрієць Франц Піч, чех А. Бен, німці Едуард Крамер, Георгій Гільбрин, 
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Еміль Мауте, англієць Густав Цорн, росіяни В. Царьков, І. Назаров, Г. Монахов, 
Д. Мильніков. Фахові мистецькі дисципліни, крім О. Сластьона, вели: від 1903 р. 
— М. Розанов, який прибув з Хабаровська, від 1904 р. — К. Драгунас (Драгонов), 
від 1908 р. — Р. Пельше — вихідці з Прибалтики. Журналіст Мефодій 
Павловський 1913 р. писав: «Ми бачимо, що в миргородській школі на двадцять 
учителів тільки дві-три душі — люди місцевого походження, решта ж чужинці, 
зайди з Московщини та з инших країн, що місцевих умов життя і промислу зо-
всім не знають, рідної мови людности не розуміють. Особливо вражає великий 
процент серед учительства німців та інших «инородців», які навіть по-російськи 
не вміють балакати, не кажучи вже про українську мову» [10].

Станіслав Патковський (1880–1974) викладав у Миргородській художньо-
промисловій школі чверть століття. Він продуктивно виробляв різного характе-
ру керамічні вироби (майоліка, фаянс, кам’яна маса) та експонував їх на вистав-
ках у Полтаві, Києві, Москві. Мистець, дотримуючись традицій гуцульського 
регіону, поєднував їх зі стилем модерн. Твори С. Патковського засвідчують 
широкий діапазон його здібностей: вази класичних окреслень прикрашені 
складними композиціями з українськими краєвидами, декоративно трактовани-
ми портретами людей; фляндровані полумиски чарують пластикою форми й в 
міру долученими візерунками; численні декоративні тарелі, вази й вазочки 
зі стилізованими ручками й без них, оздоблені надполивним розмалюванням, 
ритованими композиціями, злегка рельєфними флористичними композиціями, 
типовими для стилю модерн. Вази й вазочки — переважно вертикального фор-
мату, витягнутих пропорцій, орнаментація концентрується підкреслено у верх-
ніх частинах. Ймовірно, що С. Патковський найбільше кохався у виготовленні 
декоративних ваз: експоновані на мистецьких виставках у Києві та Москві, вони 
мали розголос і високе поцінування знаних фахівців і критиків мистецтва, за-
мінивши вази, що в 1920-х — на початку 1930-х рр. імпортували з Японії 
та Чехословаччини [11]. Твори талановитого і нині дещо призабутого україн-
ського кераміста зберігаються у музеях Миргорода — краєзнавчому і кераміч-
ного технікуму ім. М. Гоголя, Національному музеї Тараса Шевченка в Києві, 
Національному музеї-заповіднику «Могила Т. Шевченка» в Каневі.

Як уже зазначено, слідом за С. Патковським до Миргорода на працю при-
були його земляки Микола Білоскурський (1882–1943) і Осип Білоскурський 
(1883–1943). Останній — досить відомий в Україні, мав талант до організації 
гончарного виробництва й керівництва навчальними закладами в різних регіо-
нах. Останнє десятиріччя свого життя він мусив прожити в Казахстані, де ак-
тивно сприяв діяльності науково-експериментальної керамічної станції. 
О. Білоскурський експонував свої твори на багатьох виставках, а на всесвітній 
виставці 1937 у Парижі отримав срібну медаль [12]. Йому належать блискуче 
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написані популярні книжки й підручники: «Як робити глиняну посуду» (1911), 
«Керамічна технологія. Для кустарно-промислових шкіл та учбових майсте-
рень» (1928), «Глиняна дахівка та як виробити її ручним та машинованим спо-
собом» (1930), «Курс керамічної технології» (1930), «Кафлярство» (1932). На 
прикладі О. Білоскурського ми бачимо рідкісне поєднання талантів організато-
ра, педагога, мистця і науковця-керамолога. У Миргороді він працював кілька 
періодів, а в 1925–1926 рр. обіймав посаду директора художньо-керамічного 
технікуму.

Поряд із названими непересічними особистостями серед викладацького 
складу школа випустила генерацію мистців, які стали гордістю нашої культури. 
До них належали артист-маляр Іван Северин, скульптор Михайло Гаврило 
(продовжили мистецьку освіту в академіях Кракова, Парижа й Рима), а також 
славетний український оперний співак Михайло Микиша. До речі, всі вони були 
улюбленими вихованцями Опанаса Сластьона. Знаними керамістами 1900–
1910-х рр. стали Іван Бережний, Петро Шумейко, Федір Кариков (гончарювали 
в рідному Опішному). Вони співпрацювали з кустарним складом Полтавського 
земства й поставляли свої вироби на мистецькі виставки й для крамниць Києва 
й Петербурга [13].

Їхнім товаришем по навчанню був Василь Трибушний (1880-ті — після 
1939), уродженець Миргорода. Його ймення стало відоме нещодавно — він 
брав участь у Визвольних змаганнях доби Української Народної Республіки, 
а творчу й педагогічну діяльність пов’язав із Краківською академією мистецтв 
у 1926–1939 рр. [14]. Мешкаючи у Кракові, кераміст виробляв українські ку-
манці, барила, декоративні вази, зокрема для підлоги. Його роботи мали над-
звичайний успіх, поляки були зачаровані довершеною пластичністю форм 
і розкішним мальованими візерунками, характерними для миргородського 
краю. Як свідчать львівські вчені О. Нога і Р. Шмагало, Василь Трибушний вір-
туозно виточував на гончарному крузі вироби і вони сприймалися поляками як 
«екзотична новинка» [15].

Впровадження у практику орнаментики, вивчення її традиційних основ 
та осучаснення у класних роботах відбувалося у несприятливих умовах. Члени 
губернського земства констатували, що «наука керамічного малювання 
у Миргородській школі імені Гоголя ведеться не зовсім правильно, … що в на-
уці не помітно вкраїнського орнаменту, тим часом як він тільки міг надати ви-
робам учнів ту оригінальність та самобутність, які ціняться у кустарних виро-
бах» [16]. Згадаймо, що проукраїнську лінію у викладанні, приміром, 
у 1906–1907 рр., вели лише два викладачі — О. Сластьон і С. Патковський. Решті 
викладачів і майстрів разом із шовіністично настроєним директором було бай-
дуже до українських проблем.
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Полтавський статистик М. Рклицький повідомляє, як сприймали вироби 
з Миргорода на Всеросійській кустарній виставці 1902 р. в Петербурзі. 
Полтавське земство виставило «у спеціальній вітрині більш ніж 50 зразків 
орнаменту мисок і тарілок. Ця вітрина — єдиний багатий закуток, де мистці, які 
шукають зразків народного орнаменту, можуть бачити його в такому розмаїтті 
і повноті. Тут ви часто почуєте розмови на тему про художню старовину в про-
мисловості, побоювання за ці відхилення, до того ж на доказ мистці й знавці 
підводять слухачів до вітрини Миргородської художньої школи, що перебуває 
поруч. Художник із Фінляндії, … не зміг не висловити своє захоплення перед 
цим багатством орнаменту й звернувся до мене на ламаній російській мові ви-
гуком: «ух, большой у Вас дух в народе! а это — все дурно!» — сказав він про 
зразки Миргородської школи» [17].

Про відсутність національного у виробах школи неодноразово наголошував 
у статтях О. Сластьон (1908, 1911 у Києві, 1919 у Полтаві). На виставці у грудні 
1910 р. для полтавських земців представили «дорогі порцелянові, розмальовані 
й роззолочені «сервізи» з гербами, обідні й чайні, а крім того, всякі кришталеві, 
теж розмальовані й роззолочені, прибори для пиття лікерів, настойок, тощо 
(«кабаре»). Увесь той посуд виписується з-заграниці готовий, а Миргородська 
школа тільки розмальовує та роззолочує його під химерний смак. Яка-се ж допо-
мога — «кустарництву», простому ремісницькому гончарству?» [18].

Про добротну технічну майстерність миргородських виробів, експонова-
них на Всеросійській виставці 1913 р. в Києві, повідомляє рецензент київського 
журналу. Самі ж вироби охарактеризовані, як «без смаку зроблені свідомим 
шаблоном, дешевими ефектами, нерозумінням і перекрученням мистецької 
сторони таких шляхетних матеріалів, як проста глина, фаянс, порцеляна …» 
[19]. Стилізаторство, модерністичне «удосконалення», нехтування природою 
матеріалу і національним мистецтвом — усі ці сумнівні тенденції Миргородської 
художньо-промислової школи давалися взнаки впродовж майже всього ХХ ст., 
за винятком невеликого періоду кінця 1910-х — початку 1930-х рр.

Якщо в першій половині 1900-х рр. школа представляла витримані в укра-
їнському стилі вироби, то пізніше рецензенти виставок вказували на хибні 
тенденції щодо декорування. Влучними є критичні зауваги київського журна-
ліста М. Павловського: «Миргородська школа найбільше грішить тим, що 
в орнаментації глиняних речей в народному стилю нехтує старий народний 
український орнамент і накидає учням орнамент, взятий з українських вишива-
них рушників, сорочок, а найчастіше підризників. Техніку в школі учні здобу-
вають добру …» [20]. Подібну думку висловив класик української мистецтвоз-
навчої науки Дмитро Антонович: «піонери відживлення українського 
національного стилю навчали в Миргородській мистецько-виробничій школі 



• 572 •

В і т а л і й  Х а н к о

орнаментувати кераміку зі старого церковного шитва» [21]. Сам О. Сластьон 
писав 1919 року, що «учні розписують, розмальовують, або ж ріжуть по глині 
все, що їм прийде в голову, не маючи перед собою ні малюнка, ні шкіца, а часто 
й ніякої певної ідеї» [22]. Таку практику письменниця Олена Пчілка образно 
назвала «непевна путь Миргородської школи» [23].

Як ми бачимо, педагогічні настанови й творчі принципи керамістів 
з Миргорода були породжені своєю добою, умовами, в яких діяла школа. 
Фахівці з вузівською підготовкою радили народним майстрам і ремісникам 
користуватися здобутками народної творчості, передусім, шитва й вишивання. 
Народну орнаментацію включали у твори й вироби як цитати, без творчого 
осмислення специфіки й природи декоративно-вжиткового мистецтва. Такий 
«цитатний підхід» був характерний для тодішнього розвитку мистецтва не ли-
ше в Україні, а й в Європі.

О. Сластьон і його колеги були дітьми своєї доби. За ними йшла молодша 
генерація, яка щасливо уникнула цих прикрих помилок. Наприклад, 
В. Кричевський підходив до практики використання народної орнаментики 
з позицій розуміння природи матеріалу, потрактування традиційних візерунків 
у модерному плані. Блискуче розв’язання заторкнутої проблеми стостерігаємо 
у графіці Ю. Нарбута, монументалістів школи М. Бойчука, вихованців 
В. Кричевського, насамперед, у творах О. Саєнка.

На початку осені 1918 р. художньо-промислову школу в Миргороді реор-
ганізують у художньо-промисловий інститут [24], який очолив професор 
Української Академії мистецтв В. Кричевський. У педагогічну практику вклю-
чено вивчення української культури і мистецтва, зокрема, орієнтація на тради-
ційну народну творчість. В. Кричевський запровадив в інституті рідну мову — 
і для викладання і для загального вжитку. Національна стихія запанувала 
у стінах нового вузу, студенти брали найактивнішу участь у громадському жит-
ті міста, відгукуючись на тодішні події. Денікінці перервали нормальну діяль-
ність інституту в Миргороді, реорганізувавши його знову через рік у «художньо-
керамічний технікум». Його функціонування співпало з добою «українізації», 
а тому позитивні зрушення 1918–1919 рр. були продовжені в нові часи. 
Національні тенденції чітко прослідковуємо в експонованих у музеї сучасного 
керамічного технікуму виробах учнів 20-х рр. ХХ ст. Тут виставлені куманці 
роботи П. Цимбала, М. Кавуна, О. Сакала, куманець-бандура Маслика, 
Бондаренка і Шмеліва, декоративні вази роботи В. Панащатенко, Т. Балавенської, 
тарелі з рельєфним українським рушником роботи А. Марченка.

Роботи тих років експонувалися на виставках далеко від рідного краю. 
Так, рецензент німецького керамічного журналу за 1921 р. зазначає, що мирго-
родські вироби у м. Вельтені були зразковими і стоять поряд із працями гесен-
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ськими, ельзаськими, саксонськими, східньо-німецькими та баденськими [25]. 
Німецький автор пише, що «майстри, які виконували так гарно вироби, в свій 
час одержали нагороди». Вироби миргородських керамістів, представлені 
на Всесоюзній сільськогосподарській виставці 1923 р. у Москві, особливо за-
чарували американців і німців. Вони пильну увагу звернули на мистецькі й тех-
нічні засоби, на технічну майстерність. Офіційний виставком відзначив, що 
вироби Миргородської і Межигірської художньо-керамічних шкіл з України 
«наближаються до високої техніки». Такий характер мали й вироби миргород-
ців на виставці в січні 1924 р. в Полтаві [26]. Експонувалися зразкові речі — 
вжиткові, декоративні й технічні (лабораторні, медичні та електротехнічні).

Вироби викладачів і вихованців мали виразно національний характер, що 
є типовим для українського мистецтва 20-х рр. ХХ ст., проте згодом мистці по-
трапляють у прокрустове ложе принципів та ідей, нав’язаних офіційною ідео-
логією, соціалістичним курсом всієї культури. Вперше це проявилося на юві-
лейній виставці 1927 р. в Харкові — Києві — Одесі. З Миргорода на виставку 
привезли 47 творів з майоліки, порцеляни й фаянсу та 10 творів кераміста-
педагога І. Українця [27].

З кінця 20-х рр. ХХ ст. від викладачів і учнів вимагали, щоб вони працюва-
ли над офіційною тематикою, пов’язаною з совєтським режимом: у проектні 
завдання і роботи вводили емблематику тодішнього режиму (червона зірка, 
серп і молот, диявольські й масонські знаки, шестерні як символ індустріаліза-
ції, колоски як символ «заможного колгоспного життя»). У такому ж плані 
виконані твори талановитих українських мистців, що жили й працювали 
у Миргороді — кераміста Івана Українця (1888–1945), маляра і графіка Фотія 
Красицького (1873–1944), який із фаянсової глини виліпив погруддя В. Леніна-
Ульянова, а скульптор Федір Балавенський (1865–1943) виконав образ «батька 
всіх часів і народів» Й. Сталіна-Джугашвілі.

З названих мистців безперечно талановитим керамістом був Іван Українець. 
Він мав ґрунтовну фахову підготовку, до того ж блискуче творив у мистецьких 
аспектах стилю модерн, неокласичних чи реалістичних ремінісценціях, україн-
ському стилі. Тому його агітаційні композиції 20–30-х ХХ ст. — це витвір лю-
дини, яка дбала про мистецьке осмислення відповідної тематики. Майстер 
створив низку добротних агітаційних тарелів і ваз з декором, де фігували рево-
люційні гасла типу «Не ждіть рятунку ні від богів, ні від царів», «9 січня» (міс-
цезнаходження невідоме), «Виконаймо зустрічний!» (1929, музей Миргород-
ського керамічного технікуму ім. М. Гоголя), з написом «1917 год. Ночь» 
(Миргородський краєзнавчий музей), з кольоровими літографіями — «Авто-
портрет» (1929), з портретом і написом «На день десятиріччя незаможного 
селянства — організатор КНС Г. І. Петровський» (1930, обидва — музей Мир-
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городського керамічного технікуму ім. М. Гоголя), з портретом М. Скрипника 
(місцезнаходження невідоме).

Цілісна композиція тарелі з гаслом «Виконаймо зустрічний!» включає 
своєрідно поданий шрифтовий напис у верхній частині й стилізований рисунок 
внизу — зображення силуетів заводських корпусів з димарями і двох шесте-
рень, поданих у русі. Тарілка призначалася для поширення і відповідала вимо-
гам технології і масового виробництва. Структурна побудова тарілок із авто-
портретом, портретами М. Скрипника та Г. Петровського подібна. Портрет 
М. Скрипника прикрашала широка смужка з мережива українських народних 
візерунків, автопортрет — дві вузькі смужки із зображенням зірки, шестерні 
й колосків, портрет Г. Петровського — напис матовим золотом, підкреслений 
червоним відведенням. Образотворчі засоби у творах миргородського кераміс-
та доцільні й вишукані. Він міг писати портрети або тематичні композиції у різ-
них техніках: літографії, фотографії, ручного розмалювання, орнаментальне 
оздоблення вирішував техніками малювання, декалькоманії, аерографу, гумо-
вого штампу, декорування за допомогою друкування, металізації. У музеї кера-
мічного технікуму досі експонується вжитковий і декоративний посуд 
І. Українця: тут і вазочки із зображенням ковзанярів, зимового краєвиду, кві-
тів, чашки, вази і келихи з автопортретами майстра, написом «Миргородський 
керамічний технікум», з портретом Д. Менделєєва. Одночасно мистець працю-
вав над виготовленням традиційного посуду з українськими візерунками. 
Особливо виділяється сервіз для чаювання, репродукцію з якого вміщено 
в шеститомній «Історії українського мистецтва» (Київ, 1967, том 5, с. 386). На 
виробах нанесені смуги стилізованого українського народного вишивання ча-
сів козаччини. Мистецьке вирішення декору робить сервіз принадним і типовим 
для своєї доби.

В часи німецької окупації на базі керамічного технікуму відкрили кераміч-
ну майстерню (діяла в 1942–1946 рр.) [28]. З Хомутця запросили талановитих 
народних гончарів Степана Чорноморця, Панаса Максюту, Петра Зозулю, 
Степана Малуху. Технічною частиною відав Іван Тереховський, мистецькою 
— Валентина Панащатенко (працювала в 1930–1941 рр. художницею на заводі 
в Мархлевську (Довбиші) на Волині, а з початком війни приїхала до рідного 
Миргорода), яка подавала зразки орнаментального оздоблення виробів в укра-
їнському стилі. Майоліковий посуд, декоративні речі, зокрема великі вази 
на підлогу й красиві великі тарелі з мальованими квітами, виконувала здібна 
молодь (Лідія Московченко, Антон Шевченко, Тамара Король й Галина 
Москаленко). Майстерня випускала для місцевих мешканців переважно 
череп’яний і полив’яний вжитковий посуд, декоративні речі, невеликі статуетки 
тощо. За один рік (1943–1944) керамічна майстерня випустила 79 тисяч одиниць 
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посуду. На 1945 р. планували випустити виробів на 236 тисяч літрів. Прикметно, 
що керамічні посудини, декоративні вази й тарелі миргородців експонувалися 
на місцевих сільськогосподарських виставках 1945 і 1946 рр. у Миргороді, 
Лубнах і Полтаві.

З відновленням у вересневі дні 1943 р. совєтської влади знову запанувала 
орієнтація на естетичні засади соцреалізму. Керівний склад і викладачі техніку-
му зобов’язували своїх вихованців творити на офіційно задану тематику. 
Молоді керамісти виготовляли помпезні тематичні вази й тарелі із зображен-
ням тодішніх вождів, героїв війни та праці, переважали портретні зображення 
діячів науки, культури і мистецтва «старшого брата», українська тематика була 
не в пошані. Дипломні роботи повоєнних років відзначалися еклектизмом, 
з певним відтінком «малоросійщини», зокрема на теми творів М. Гоголя чи ет-
нографічного спрямування — вони представлені у музеї Миргородського кера-
мічного технікуму як мистецькі документи своєї доби.
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Проблема замаскованих компонентiв цiлісного при дослiдженнi кам’яного 
хресторобства тiсно пов’язана iз судженням про взаємозалежнiсть наукових 
знань, із розробкою фiлософських, релiгiйних та мистецьких засобiв рефлексiї. 
З-помiж уповні світоглядно-немотивованих типiв зумовлености християнсько-
го пам’ятникарства слiд назвати: вiдтворення структури причини в структурi 
наслiдку, тобто задум; витiсування хреста; збирання, обробку, збереження 
та передачу iнформацiї про форми його побутування.

Кам’яний хрест виражає сотворення, iснування й руйнування свiту, нiби 
проявляючи етапи безперервних Богових дiянь. Як символ має два аспекти: за 
одним, вiн копiя першообразу, вiдшарованого вiд власного архетипу тiєю бе-
зодньою, що вiдокремлює земний свiт од свiту божественного; за iншим, бере 
участь у його вiдтвореннi, оскiльки нижче iманентне вищому. Саме на перети-
нах смислових шарiв кам’яного хресторобства можуть формуватися ізоморф-
ні, метафоричнi та символiчнi енергiї.

Stavros — це витвiр високого порядку; виступає як структурне утворення, 
що сприяє пiзнанню свiту й повчає. У тому чи тому контекстi, крiм загального 
семантичного набору й усталених правил органiзацiї композицiї, каменяр за-
лучає зображально-виражальнi засоби, властивi регiональнiй традицiї, що до-
зволяють мiсцевiй релiгiйнiй громадi вважати хрест своїм. Stavros унаявлює 
людську грiховнiсть аж до тiєї митi, коли вiруючий стає в подумках живим 
свiдком подiй на Голгофi.

Символiчне значення слова «хрест» виникає на пiдставi суспiльної ролi 
цього поняття в межах української культури. Соцiологiзується також значущiсть 
референта — носiя культури; народ для своїх образiв бере здебiльшого те, що 
має перед очима, i те, що виражає його будь-якою прикметною ознакою або 
властивiстю. Iоанн Золотоустий порiвнює хрестокамiнь iз серцем: вiд брили май-
стер вiдшматовує все зайве, а боговiрний бере свiй хрест i йде за Iсусом, 
вiдсiкаючи вiд власного серця чужорiднi елементи.

Валерій МАЛИНА

ПЛАСТИЧНІ ТРОПИ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ 
ПАМ’ЯТКАРСТВІ УКРАЇНИ
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Символ (від грецьк. συμβολον — знак, розпiзнавча прикмета) — це iдейно-
образна структура, що мiстить у собi позначку про тi чи тi, вiдмiннi вiд неї, 
предмети, для яких вона є узагальненням i нерозгорнутим знаком. С. Аверинцев 
характеризує символ, з одного боку, як знак; з iншого — як унiверсальну есте-
тичну категорiю в мистецтвi, яка розкривається через зiставлення з ізоморфе-
мою, знаком i алегорiєю. Тобто символ — це образ в аспектi власної 
семiотичности, а як знак поглинає i випромiнює невичерпну багатозначнiсть 
образу. Переходячи в символ, образ стає нiби прозорим, проявляючи змiстовнi 
глибини зображення.

Символ, на вiдмiну вiд алегорiї, не можна дешифрувати рацiонально, тому 
що вiн невiдривний вiд структури образу, не iснує у виглядi даної iстини, яку 
можна вкласти в образ, а потiм вилучити. Змiстовна структура символу багато-
шарова й розрахована на активну внутрiшню роботу перцепта; його тлумачен-
ня — це дiалогiчна форма знання. Символ не можна ототожнювати з метафо-
рою, оскiльки в останнiй образ є самодостатнiм, не пов’язаним з iдеєю 
предмета. Стосовно релiгiйних символiв, то, як пише Лосєв, вони є, разом 
з тим, i мiфологемами [1].

Будь-яке сакральне ремесло не можна вiдокремити вiд мислення й пере-
живань, а тому, якщо виходити з тези Ч. Пiрса — «кожна думка є знак», воно 
є перш за все символiко-семiотичним явищем. Людина вiдрiзняється вiд твари-
ни багатьма рисами, але найголовнiшою вважають її здатнiсть породжувати 
символи. Наслiдком хоча б часткової символiзацiї людського iснування мо-
жуть стати, з одного боку, акумуляція і систематизація інформації, творення 
артефактiв; з iншого — трансляція знань, умiнь, навичок та емоцiй нащадкам 
шляхом знакового кодування.

Натомість знаки ремесел, духовної практики не можуть замiнити 
пiзнавальнi акти — вони є вiдмикачками брами до царства iстини. Умовивiд 
з наукового першоджерела ХV столiття, наприклад, про будову Всесвiту, 
сьогоднi може здатися наївно-примiтивним за змістом, але не за духом. 
Символи, iншi стилiстичнi фiгури в рiзнi епохи органiчно втiлювали iдеї та по-
чуття свого часу, найповнiше виражаючи сутнiсть образного мислення. Роль 
знаку, за теорiєю, полягає в тому, щоб замiщувати ту чи ту рiч, виступаючи її 
субститутом для свiдомости [2].

Г. Крайцер виокремлює з релiгiйно-побутової драми мiстичнi символи i 
пластичнi. Першi ніби долають замкненiсть форми для безпосереднього вира-
ження нескiнченності; другi спрямовані на вмiщення смислової нескiнченності 
у замкнену форму. Оскiльки stavros у християнському ритуалi розкриває люд-
ську уяву про божественне, то можна принципово стверджувати, що вiн не спри-
чинюється культом, а породжує культ в самому собi, повагу до самого себе.
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У грецькiй мiфологiї природне було прирівнене до символiв, i те, що було 
запозичене з чужих теогонiй, було адаптоване еллiнами для виправдання плот-
ського. До рiвня зовнiшнiх знакiв були прирівненi також єгипетськi боги 
у подобi тварин; твар уособлювала бездуховність i древнi греки цю сентенцiю 
чiтко усвiдомлювали.

Крайцер пропонує сприймати мiфологiю символiчно, тому що мiфи 
народженi духом i вмiщують загальнi думки про природу Бога. У «Символiцi i 
мiфологiї древнiх народiв» вiн не тiльки шукав фантазійні уявлення архаїчних 
спiльнот, але й визначав внутрiшню мудрiсть їх змiсту. Гегель, посилаючися 
на Крайцера, пише: «Навiть якщо древнi, створюючи мiфологiю, i не думали 
про те, що сьогоднi всi бачать, це не означає, що їхнє марення в собi не є сим-
волами i що ми не повиннi їх сприймати як такi» [3].

У християнських мiфах дiють конкретнi особи, однак у релiгiйному 
мистецтвi постiйно виникає потреба зображати загальнолюдське, скажiмо, 
вiру-надiю-любов; з цiєї причини конкретне зображення має виглядати як щось 
другорядне. Чи не тому актуалiзується в мiстичних дiалогах вiруючих 
та Божества алегорiя — одна з найбiльш прийнятних для цього стилiстичних 
фiгур? Принцип алегорези у середньовiчнiй Вiзантiї є одним із визначальних 
чинникiв художнього мислення взагалi. Пiсля завершення iконоборства в цер-
ковному малярствi поширюється символiко-алегорична образна стилiстика.

Мистецтво для вiзантiйцiв було цiкавим, передовсiм, прихованими смис-
лами; саме це дозволяло артисту окреслювати феноменальний рiвень, або зо-
бражально виражати данність за найвищими духовними мiрками. Будь-який 
ізоморф тлумачився церковниками, свiтськими особами як божественний знак, 
як символ того чи того параграфа релiгiйної доктрини. Ось чому iконописцi 
та хрестороби не вмiщували на виробах «авторських» зображальних мотивiв. 
Символiчне розумiння мистецтва сформувалось у Вiзантiї на ґрунтi, з одного 
боку, багатовiкової мистецько-релiгiйної практики; з iншого — теолого-
фiлософської теорiї символiзму.

Кафолiчна церква асимiлювала з єврейської та середземноморської 
цивiлiзацiй дуже багато апокрифiчних мiфiв, пластичних образiв, культiв, 
мiстерiальних структур, явивши свiту моноязичницький iудаїзм; розглядає се-
бе як видиме тiло Богове, в якому всi поодинокi створiння вважають його (тiла) 
членами.

Всі помiсні церкви конституюють себе через культ i ритуал, через релiгiйно-
побутовi драми, в яких кожен спiвчлен громади виконує духовну рольову 
функцiю. Християнська церква приймає пiд свої крила рiшуче всiх, не вiдкидаючи 
вбогих, зневажених, скривджених, намагаючись бути для всiх простою i 
зрозумiлою. Реальнi предмети в народних обрядах обожнюють, трансформу-
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ють у Боговi знаки, вивiльняючи внутрiшнє життя форми. Храм, цвинтар, 
хрестокамiнь постають як символи космосу, а вся пластика, оздоби, закарбованi 
епітафії нiби втiлюють християнську iдею сув’язi земного й небесного.

Може не варто шукати, обґрунтовуючи культурологiчні явища, взаємо-
зв’язок мiж технологiями, соцiальними iнститутами, iдеологiєю, тому що 
рiвень розвитку суспiльства не обмежується взаємодiєю складникiв людського 
життя. Не буває культури гiршої або кращої, як не буває абстрактної цивiлiзацiї 
за межами власного етносу i територiї. Людська поведiнка — це лише реакцiя 
на символи, детермiнованi культурою. Дивна мiць символу, на думку 
Т. Карлейля, вподiбнена потужнiй дiї втаювання, яке, однак, спряжене з пред-
метами значущими; символ — це й утаювання i разом з тим одкровення [4].

Багатозначнiсть символу є наслiдком мовчання й мовлення. Гегель визна-
чає свiдому символiку як спосiб вiдокремити змiст вiд зовнiшньої форми його 
втiлення. У численних гiлках мистецтва символiка не спорiднюється з формою 
i є пiдлеглою матерiалу [5]. За Вагнером, символ варто трактувати як знак, за 
допомогою якого повідомлено значно бiльше того, на що вказує позначене [6]. 
У П. Тiллiха символ виникає в колективному несвiдомому i: а) вказує на те, що 
знаходиться за його межами; б) бере спiвучасть у тому, на що вказує; в) оголює 
реальнiсть, що прихована вiд людей; г) вiдкриває тi пiдвалини душi, що 
вiдповiдають вимiрам дiйсности; д) свiдчить про циклiчнiсть у побутуваннi за 
функцiями [7]. Вихiдним положенням символiзму Р. Кох називає пiдлеглiсть 
нижчого вищому, коли квiнтесенцiя вищого порядку може бути репрезентова-
на сутнiстю нижчого, але не навпаки [8].

Жан Кассу, визначаючи наповнення символу, цитує Поля Валерi, котрий 
написав: «Символiзм — це сукупнiсть людей, які повiрили в те, що у словi «сим-
вол» прихований якийсь змiст» [9]. За Анрi де Рен’є, символ це — «найдосконалiше 
i найповнiше втiлення iдеї» [10]. Малларме рекомендував нiколи не пояснювати 
знаки, не проникати в них, мати до них довiру i завжди зберiгати таїну як фун-
дамент мiстичної символiки, а Мережковський стверджував, що символи повиннi 
органiчно й без зусиль виливатися з глибин пiдсвiдомого [11].

Гете ще на початку XIX ст. називав «schankende Gestalten» хисткими, ту-
манними й невизначеними образами; аби осягати їх, треба художнику вмiти 
стрибати iз почуттєвого свiту в середовище одухотворених образiв, тобто зна-
ходити способи виражати те, що переважає за смислами зображене. «Бачити 
— це означає об’єднувати рiзноманiтнi явища в одне цiле; мислити — робити 
спроби розкласти єдине на окремi факти й подiї, а ось наскiльки наше мовлення 
збiгається з нашим баченням, це як повезе», — писав 1822 р. автор «Фауста» 
[12]. Структуру пiдсвiдомої символiки описав Гегель: «Символ поєднує духо-
вний смисл i чуттєвий образ, невiдповiднiсть яких не усвiдомлюється; цей 
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зв’язок має бути втiлений фантазiєю i мистецтвом, а не сприйматись як безпо-
середньо дана божественна практика» [13].

Символiчне виникає у релігійному пам’яткарствi через вiдокремлення за-
гального смислу вiд того, що є дiйсним у природi; абсолютне осягають 
у хресторобствi через ізоморфеми. Кам’яний хрест можна сприймати як подво-
єння деревної розсохи; можливо його образ був народжений вiд її тiнi.

Таку вiрогiднiсть подвоєння «за аналогiєю» Лотман називає «онтологiчною 
передумовою перетворення свiту предметiв у свiт знакiв» [14]. З цiєї причини 
вiддзеркалений i вирваний iз ритуального контексту хрест обернувся на знак i 
був iнкорпорований у семiотичнi ланцюги людської свiдомости. В товщі куль-
турних епох вiн, з одного боку, реалiзується в iнварiантнiй сутностi через по-
вторення, немов нагадуючи про свою передвiчнiсть; з iншого — взаємодiє 
з етносоцiальним середовищем, змiнюється пiд його впливом i його корелює.

Саме на цих зламах iсторiї проявляється мiнливiсть духовної культури з її 
константними наборами символiв. Вiдмiннiсть між знаком i символом, за 
Лотманом, полягає в тому, що зміст стверджується у символi через запитання; 
приховане передають через видиме, нескiнченне — через тимчасове, цiле — че-
рез дискретне тощо. Те, що iдентифiкують i те, що служить матерiалом для 
адеквацiї, перебувають у семантичнiй просторово-часовiй кореляції, але 
з рiзним числом вимiрiв. Тотожнiсть в iконiчних знаках має рацiональний ха-
рактер; тут через образ можна реконструювати зображене, а в системi 
символiки це виключено. Божество у власних дiяннях церква означує повним 
семiозисом, тоді як пересiчних християн у своїх подвигах духiвництво надiляє 
нульовою семiотикою [15].

Тернер видiляє три семантичних параметри символу: екзегетичний, 
операцiйний, позицiйний. Екзегетична величина передбачає тлумачника, який 
засвоїв необхiднi для цього езотеричнi знання релiгiйної символiки. Операцiйний 
параметр завбачає зiставлення iдеального значення символу з практикою його 
використання. До позицiйного вимiру включаються ритуалiзована мова, а та-
кож архітектонічнi повiдомлення [16].

Iзоморфнi символи на кам’яних хрестах багато в чому пов’язанi з мовою 
жестiв, рухiв i порухiв, тобто з кiнесiкою. Християнська кiнесiка нараховує 
безлiч варiантiв проскiнези (proskynesis) i разом із мовленням формує 
пластично-просторовий словник — кiнесарiй молитовних поз, преклонiнь, схи-
лянь, благоговiнь, шаноб, респектiв, признань тощо; саме вони виявляють 
благочестивi почуття й помисли богомольних.

Рух, що має художню форму — еквiвалент слова; жест хрестороба нiби 
озвучує глухонiме зображення на площинi надгробка. Аби правильно прочита-
ти форму, треба добре знати пластичні інтонації того часу, коли хрест був 
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зроблений. Карбуються на каменi й ритуальнi знаки тих, хто не тiльки висiкав 
пам’ятник, прикрашав його, але й нiс, освячував, зводив, торкавсь при молiннi 
тощо. Магічний жест вiдтворюється при витiсуваннi нових хрестiв за вiд-
повiдними канонами церкви, внаслiдок чого ми розумiємо лапідарій майже так 
само, як i пiвтисячі рокiв тому, хоч iншi рукотворнi предмети для нас залиша-
ються безсловесними.

Пiдґрунтям християнської символiки є осяяння; в ньому Бог, Його буття 
осягають не шляхом розмiрковувань, а завдяки окультним спогляданням i не-
земним почуттям. Першоджерелом середньовiчного мiстицизму стали ареопа-
гитики, перекладенi на європейськi мови з латини у IХ ст. Термiнологiчний 
корпус, саме поняття «мiстика» були перейнятi з трактату «Corpus 
Areopagitiсип», а саме: «Про божественнi iмена», «Про небесну iєрархiю», 
«Таємна теологiя», «Про церковну iєрархiю» тощо.

Значний вплив на формування надчуттєвих озарiнь у християнствi спра-
вив Блаженний Августин: «Твiй Бог, — пише фiлософ, — це нi небо, нi земля, 
нi жодне iнше тiло […] Я маю в собi силу, що животворить мене, й силу, яка дає 
моєму тiлу чуття, силу, що її створив для мене Господь, наказуючи оку не чути, 
а вуху не бачити, але одному бачити, а другому чути, i таким же чином кожно-
му iншому чуттю вiдповiдно до його мiсця й питомого призначення» [17].

Особливо насиченим окультною символiкою вважається видiння ветхоза-
вітному пророку Iєзекиїлу, який перебував разом з iншими членами iудейського 
царства у полонi вавилонського царя Навуходоносора II i саме там перед ним 
постала картина теофанiї: «Схопився хуртовиною вiтер з Пiвночi, величезна 
хмара й вогонь клубом, блиск навколо неї, а з середини щось, немов бурштин 
з-посеред вогню, i з-посеред нього з’явилось щось, немов подоба чотирьох тва-
рин, що нагадували людськi подоби. У кожного було чотири обличчя, i в кож-
ного було четверо крил. Пiд крильми в них з чотирьох бокiв були людськi руки. 
Подоба облич їхнiх була: спереду людське лице в усiх чотирьох, правобiч — 
левине лице в усiх чотирьох, лiворуч — бичаче лице в усiх чотирьох, (ззаду) 
орлине лице в усiх чотирьох» [Iєзек.: I. 4–6, 8, 10].

Тетраморфи визнавалися в iудаїзмi настiльки втаємниченими, що талмуд 
заборонив їхнє публiчне тлумачення. Видiння нагадує конгломерат традицiйних 
у своїй основi символiв Богоявлення, змiнених пророком пiд впливом схiдних 
мiфологiчних уявлень; нерiдко Iєзекиїлове видiння трактують як найвагомiший 
ветхозавiтний пантакль, який дав життя християнському мiстицизму. Тут ви-
користана характерна символiка чисел: мотив числа чотири, як числа свiту, 
протиставлено божественному числу три. Чотири лики тварин символiзують 
властивостi, придуманi людьми, щоб визначати просторову iєрархiю: лев — си-
ла, орел — небесне парiння, людина — розум, тiлець — жертовнiсть.
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Густо замiшаними в теофанiї Iєзекиїла є символiчнi образи колiс: 
«Придививсь я до тих звiрiв, аж ось на землi коло тих звiрiв по колесу, коло 
всiх чотирьох їх. Видом i виробом були колеса, немов блискучий хрисолiт, i 
всi четверо були однаковiсiнькi, а виглядом своїм i виробом, здавалось, одне 
колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки й не обертатись як 
iшли. Обiддя їхнє здавалося високим, як я дививсь; обiддя їхнє, в усiх чоти-
рьох, було повне очей по всьому кругу. I коли звiрi йшли, то йшли й колеса 
поряд з ними, а як звiрi здiймались од землi вгору, здiймались i колеса. Куди 
поривав їх дух, туди вони йшли, i колеса здiймалися разом з ними, бо дух звiра 
був у колесах» [Iєзек.: I.15–20]. Нiби цi iстоти з колесами стали прообразами 
херувимiв — охоронцiв храмових ворiт. Символiка Iєзекиїла дала життя iудео-
християнськiй ангелологiї й апокалiптицi. Пiзнiша християнська традицiя 
ввiбрала метафорику фантастичних тварин, сформувавши вiдповiдну знакову 
систему чотирьох євангелiстiв, кожний з яких повинен мати чотири лики. Крiм 
усього, богоявлення найвiдомiшому пророку вмiщує мiстичнi образи кари за 
грiховнiсть народу Ягве.

У безпосередню тотожнiсть сакральному, розлитому в природi, не вхо-
дить анi матерiя як вона є, анi абсолютне, взяте вiдiрвано вiд дійсности, тобто 
не можна говорити про вiдмiнностi мiж конструкцiєю i призначенням кам’яного 
хреста, тому що внутрiшнє на етапi його формування ще не вiдокремилося вiд 
свого утiлення в зовнiшньому. Суть хреста — це, радше, самоаналiз, породже-
ний потребою творити в уявi форму, що має набувати духовного змiсту через 
споглядання лапiдарiя. У символi не важлива матерія; суттєвим є факт його 
усвiдомлення, а також спонука до пiзнання його образу. Абсолютне — це 
не stavros, а його втiлення через образ божественного; освячений хлiб — тiло 
Бога, вино — Його справжня кров i всюди перебуває Христос, i правдивi Його 
дiяння.

Ранньохристиянські вірування довго утримували алегоричнi образи часiв 
багатобожжя, тому що тi виявилися спроможними адекватно вiддзеркалювати 
сакральний характер кам’яного пам’ятникарства. Знак перестав бути незапере-
чним предикатом Iстоти Вищої Реальности, проте зберiг власну семантику, 
трансформувавшись у клейноди численних божкiв, надiлених людьми тим чи 
iншим хистом. У зв’язку з тим, що кожна потенцiя в язичествi внаявлює окреме 
божество, то символ, з одного боку, подрiбнював цiле, з iншого — сполучав 
розчленоване до стану єдиного. Що глибше еволюцiонувала релiгiйна 
свiдомiсть, то менше їй потрiбнi були умовнi позначення, особливо коли роз-
кривалися причини й наслiдки явищ.

Передача iдей знаками й образами була властива архаїчним культурам i 
не є нововведенням християнства. Але за часiв, коли нову вiру, особливо її до-
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гматику, активно впроваджували у ритуальну практику, символiзацiя набула 
вкрай важливого значення в становленнi церкви Христа. Кожне явище приро-
ди, кожний етап iсторiї, кожний старозавiтний епiзод життя юдеїв, пророцтва, 
зустрiчi з Господом Богом, польоти птахiв, стогiн мандрагори, шелестiння де-
рев тлумачились як знамення приходу Спасителя на землю, як початок нових 
взаємин людей i Бога.

Юдаїзм подарував християнству алегоричний метод iнтерпретацiї Святого 
Письма, запропонувавши систему прийомiв iсторизацiї обрядiв i символiв 
космiчної релiгiї. Алегорiя через матерiалiзацiю ознак суб’єкта представляє 
абстрактнi стани й загальнi риси: релiгiю, любов, справедливiсть, славу, вiйну, 
мир, весну, лiто, смерть, поголос. Утiлюється в безпредметнiй формi 
суб’єктивности i може бути назване лиш граматичним суб’єктом [18]. Для того, 
щоб абстракцiя збiглася зi смислом, алегорiя має позбутися суб’єктивності, 
знищити iндивiдуальнiсть. Алегорiя твориться радше розумом, нiж почуттями, 
iнтуїцiєю [19].

На початку ХVIII cт. вихованець Києво-Могилянської академiї Йосип 
Туробойський звертає увагу на метафоричнi зображення фiлософських 
та етичних понять. Зокрема, «мудролюбцы правду изобразуют мірилом, му-
дрость — оком яснозрительным, воздержание — уздою, а мужество — стол-
пом» [20]. Такi метаморфози широко використовував Г. Сковорода.

Змiстом кам’яного хреста є виникнення, рiст, смерть i вiдродження; в усiх 
сферах природного й духовного життя ми є свiдками подiй, узасадничених цим 
процесом. Рослини виникають з насiння, пускають паростки, ростуть, квiтнуть, 
приносять плоди, плiд розкладається i дає нове насiння. Дитинство, юнiсть, 
зрiлий вiк, старiсть — елементи того самого процесу.

Внутрiшня форма стоячого каменя автономiзується в пошуках двiйникiв 
у довкіллі, які, у свою чергу, виявляють власнi вiдбитки у духовному. Гегель 
пише, що таке намагання пiзнавати одну сторону життя через iншу, бачити 
через зовнiшнiй образ внутрiшнє, а через внутрiшнє — смисл зовнiшнiх образiв 
за допомогою зчеплення першого й другого, викликає надзвичайний потяг 
до символiчного мистецтва [21]. Stavros позначає те, що знаходиться за його 
межами, однак спорiднене з ним за властивостями.

Хрестотворення — це, найiмовiрнiше, Божi жести, повторенi каменярами, 
а не Його слова про п’ятикнижжя, людську грiховнiсть, потоп, iдолопоклонство, 
воскресення мертвих, провiденцiї оракулiв, друге пришестя, тисячолiтнє цар-
ство i подiбне. Священнодiйство Божої благодаті можна умовно подiлити 
на рiзнi за конфiгурацiями i розмiрами форми у виглядi три-, чотири-, п’яти-, 
семичленних фiгур, якi використовували хрестороби, iлюструючи духовне 
життя сучасникiв на рiзних за призначеннями пам’ятниках.
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Пластичнi образи виноточила, свiтового дерева, вузла життя i смерті, 
чашi, якоря, вiнка, мандорли, ярма, рала, Iсусових знарядь смерті, iнших хрис-
тиянських подоб правили за синкретичнi символи, що розсипалися на хрестах 
в Українi священними знаками, графемами, емблемами, знаменнями, моногра-
мами, словосiченням тощо. Якщо майстер намагався втiлити правду в самому 
виробi й оздобах, то обсерватор докладав зусилля, аби через stavros розгледiти 
велику таїну цiлости.

У кам’яному хресторобствi України пластичними тропами є зображення бiб-
лiйних рослин, тварин, речовин, мiнералiв, геоморфних та техноморфних утво-
рень, антропоморфних i фантастичних iстот, астральних об’єктiв, усього то го, що 
передувало втiленню Сина Божого, що супроводжувало Його за життя на землi i 
що свiдчило про саморозпинання Богочоловiка. Майстри переносили на хресто-
камені апокалiптичнi символiчнi образи, що знаменували страшний суд.

Древня символiка завжди знаходила мiсце у народному пам’ятникарстві, 
огортаючись в етнорегiональнi шати; символ духу й безсмертя — коло стає 
розетою-сонцем, пряма лiнiя — жезлом, променем, списом. Ламана лiнiя спри-
чинює появу геометризованих фiгур, хвиляста — трансформується в змiю, ви-
ноград, хмiль. Майстер, пiзнаючи у хрестi Бога, надiляв вирiб i здатнiстю мови-
ти про Нього слово; через перехрещенi площини, iзоморфну пластику, 
прикраси, мiсце в обширах поселення «кам’яна бiблiя» в доступнiй формi нiби 
переповiдає нащадкам iсторiю про трагiчне щастя адамових нащадків.

Stavros стає iндикатором душi, душа — духу, проявляючи невидиме 
Божество. «Еволюцiя богопоняття, — пише Блаватська, — йде пiд руку з розу-
мовою еволюцiєю людини. Бо ж доведено, то найшляхетнiший взiрець, до яко-
го може пiднятися релiгiйний дух однiєї епохи, сприймають як грубу карикату-
ру фiлософського розуму наступного промiжку часу» [22].

Мова християнського пам’ятникарства — складний комплекс неоднорiдних 
за природою знакових структур; створена на підставi природної пластики i 
конструкцiї кам’яного монолiту, збагаченого рiзьбою. Включає в себе 
архiтектуру, скульптуру, орнаментально-декоративне мистецтво, релiгiйну 
символiку. У хресторобствi реальнi та уявнi свiти нiби просякаються один в од-
ний, спричиняючи ймовiрнi способи творення образу промiжного свiту, 
оскiльки кожний перетин стає вiддзеркаленням характеру каменяра. Вербальнi 
тексти у виглядi молитов, епiтафiй, а також iконiчнi знаки, декоративнi оздоби 
сприймаються на площинах християнських пам’ятникiв як експлiкацiї зв’язкiв 
мiж Богом i хресторобом, мiж церквою i вірянами.

Формами втiлення образу stavros’a стають його знаковi еквiваленти, 
бiоморфнi й техноморфнi конструкцiї. При закрiпленнi хрестових конфiгурацiй 
як доцiльних, людина видiляє функцiональнi властивостi рослин за результата-
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ми рефлекторних процесiв, що вiдбуваються в природi; вона не замислюється 
над причиною виникнення, скажiмо, трилисника, а сприймає його форму, ви-
творивши тип трилистого хреста.

До iконiчних знакiв включенi зображення, що позначають фактично схожi 
на себе об’єкти, репрезентуючи їх особливим чином у ритуальному контекстi. 
З-помiж iконiчних знакiв у кам’яному хресторобствi України зустрiчаються, 
найперше, зображення розп’ятого Спасителя, постатей Божої Матерi, 
апостолiв, святих, представникiв небесного воїнства. Численнi варiанти 
символiчних образiв вузла життя i смерти, усевидячого ока, вiнкiв-мандорл, 
Голгофського пагорба зi stavros’ом i черепом Адама пiд ним, знарядь муче-
ницької смерти Сина Божого, якоря надiї релiгiєзнавцi вiдносять, як i об’ємне 
зображення стоячого восьмиконечного хреста, до iконiчних знакiв.

Знак-символ, як i знак iндекс, перебувають з об’єктами, котрi вони позна-
чають, в асоцiативному зв’язку. Але мiж символом i тим, на що вiн скерований, 
майже вiдсутнiй природно-зумовлений зв’язок; вiн є денотатом об’єкта i його 
формують винятково на засадах конвенцiї. Символ не можна розшифрувати 
послiдовним розкладанням на частини, накладанням на зображення 
рiзноманiтних дискурсiв, тому то змiстовнiсть цiєї стилiстичної фiгури прихо-
вана в її структурi. Остання скоординована в такий спосiб, щоб через поодино-
ке висвiтити загальне. Символ не iснує в межах конкретної рацiональної фор-
мули чи стереотипу, якi можна вкласти в образ, а при потребi вилучити.

Українська православна церква вирiзняє два види символiв: як iнако-
мовне накреслення, тобто знак; як зображення, що безпосередньо передає ре-
альне, бо останнє спроможне виявити себе тiльки через образ. Предметнi 
символи прийнято подiляти на знамення й образи. Перше знамення 
у християнствi — це чотири- та восьмиконечнi хрести, що не мають на собi зо-
браження розтерзаного Богочоловiка. Такi хрести встановлюють на церквах; 
карбують на богослужебних посудинах, владичих посохах, просфорах; 
помiщають на вбраннi, митрах, на митрополичих та патрiарших скуфiях, кло-
буках i таке iнше. Зустрiчаються вони також в орнаментах настiнного 
та iконного розписiв, на книжках iз священними текстами, на церковних 
iнсигнiях, на iнших, визначених церквою, предметах. Хрест iз зображенням 
розп’ятого Iсуса Христа — це образ розп’яття Господнього.

У вiвтарi українського православного храму, за престолом, з обох бокiв 
його схiдної частини, знаходяться два виносних хрести: один iз зображенням 
розп’яття, iнший — з образом Богородицi. Цi запрестольнi образи — одна 
з найбiльших таїн Божого домоустрою про спасiння чоловiцького роду; 
спасiння здiйснюється через stavros, заступництво перед Усевишнiм — через 
Прiснодiву Марiю.



• 587 •

П л а с т и ч н і  т р о п и  у  х р и с т и я н с ь к о м у  п а м ’ я т к а р с т в і  У к р а ї н и

Запрестольний хрест може бути рiзного геральдичного типу, однак вiн 
обов’язково повинен мати на собi образ розп’яття. За церковним вiровченням, 
запрестольнi хрести свiдчать мирянам про благодать хресного подвигу 
Спасителя й молитов Богородицi; небесна любов випромiнюється пренебесним 
престолом Божим, освячуючи й рятуючи людськi душi.

Українськiй православнiй церквi властивi такi форми хреста:
– чотириконечний рiвнораменний — знамення Хреста Господнього; до йо-

го чотирьох кiнцiв долучаються чотири сторони Всесвiту;
– чотириконечний, з видовженою долiшньою частиною повздовжнього 

бруса; символiзує довготерпiння Отецької любови, котра вможливила хресну 
жертву Сина за людськi грiхи на землі;

– чотириконечний з пiвкругом у виглядi пiвмiсяця знизу, якщо кiнцi серпа 
повернутi догори; дуже давнiй тип хреста, споруджують найчастiше на церков-
них банях. Хрест i пiвкруг означають якiр спасiння, якiр надiї християн, якiр 
вiчного спочинку в царствi небеснiм;

– шестиконечний хрест унаявлює таїну одухотвореного космосу. Шiсть 
його променiв указують на шiсть днiв творення свiту i шлях поширення творчої 
сили Всевишнього. Шестиконечний хрест, за православним богослов’ям, 
символiзує очищення, просвiтлення, преображення матерiї, чисту силу;

– хрест на вiсiм кiнцiв має три поперечки: верхня коротка i пряма; середня 
найдовша; нижня коротка, але скошена. Пiднятий кiнець нижньої перебоїни 
завжди має бути повернутим на пiвнiч, схилений — на пiвдень. Тип цього хрес-
та спiввiднесений зi стовпом, на якому начебто був розiп’ятий Богочоловiк. З 
цiєї причини такий лапiдарiй прийнято вважати не тiльки знаком-знаменням, 
але й образом хреста Христового. Горiшнє перехрестя виникло з прибитої над 
чолом Спасителя таблички з написом «Iсус Назарiй Цар Iудейський» (IНЦI). 
Долiшня поперечка — пiдставка для нiг засудженого — влаштована для того, 
щоб збiльшити муки стражденника; у прицвяхованого до стовпа, пiд впливом 
оманливого вiдчуття деякої опори пiд ногами, виникає спокуса полегшити 
власну вагу, обпершись на пiдставку. Проте ноги торкаються лиш її країв, тим 
самим подовжуючи гнiтючi скорботи закатованого Спасителя.

Догматично вiсiм кiнцiв хреста означають вiсiм перiодiв в iсторiї людства, 
з яких останнiй — перебування за межами землi. Ось чому один з кiнцiв такого 
рiзновиду хреста показує на небо. Це також може означати, що дорога до цар-
ства небесного вiдкрита спокутним подвигом Сина Людського. Коса попере-
чка, до якої прибитi ноги Наймилосерднiшого, таким чином, означає, що 
в людській спiльнотi, разом iз пришестям месiї, його перебуванням на землi, 
порушилась рiвновага над владою грiха. У випадку, якщо на восьмиконечному 
хрестi є зображення розтерзаного Бога, символ стає завершеним образом 
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розп’яття; втiлює незбагненну силу хресних страждань Господнiх, таїну при-
сутности скривдженого Сина Божого.

Stavros можна описати за допомогою понять i категорiй, якi дозволять, 
з одного боку, виявити вiдмiннiсть його вiд iнших об’єктiв, включаючи обрядовi; 
з iншого — вочевидь представити зiткнення рiзних мов та iнтонацiй, як у кон-
кретному витворi, так i пам’ятникарствi взагалi. Єдиним засобом, що може 
сприяти взаємодiї природного матерiалу й духовного змiсту, кам’яних мас i 
символiчної функцiї, схожого й несхожого у виробi є пластична метамова; во-
на й формує вiдповiднi рiвнi побутування стовпа за допомогою структурних 
образiв мислення: «за умов, коли б» та «буцiмто». У цьому випадку головним 
стає неможливiсть переносу iнформацiї з уже освоєної предметної галузi, на-
приклад, лiтератури на кам’яне хресторобство, а фiксацiя специфiчних осо-
бливостей вiдношень рiзних способiв вiдображення бiблiйних епiзодiв i реаль-
ного життя церковної громади. Так, творячи образ хреста-розп’яття, штукар 
повiдомляє свiту про пам’ятник, демонструє його новi властивостi.

Символiчна роль хреста в мiфопоетичних i релiгiйних системах не може 
бути зрозумiлою без його трансформованих i перевтiлених образiв, а також 
без композитних знакових фiгур, до складу яких входить хрестовий знак. 
Наприклад, поєднуючи зображення хреста й кружала, ми тим самим злучаємо 
чоловiче й жiноче; хрест на кулi — символ верховної влади, iмперiя, торжество 
духовного; сполученi мiж собою хрест, якiр, серце означають вiру, надiю, ми-
лосердя; хрест i голубиця — осяйнiсть хреста Святим Духом; хрест, складений 
з громових перунiв — священний емблемат; символiзує божественну силу 
правдивого вчення, що торжествує над фальшивими теорiями; хрест i покрив 
зiставляються з перебуванням Христа в кам’янiй домовинi; iєрусалимський 
хрест знаменує вiдданiсть церквi; рiвнораменний — зв’язок чоловiчого 
й жiночого; вертикаль i горизонталь — позитивнi й негативнi принципи;  — 
емблема Гекати-богинi, перехресть тощо.

У стоячому перехрещеному слупi постiйно мигтить щось архаїчне, а точ-
нiше — мнемонiчне, тобто ущiльнене у спiльному хронотопi життя сотень 
поколiнь, в якому iнформацiя передавалася за допомогою втiленої у кам’яних 
формах кiнесики. Архiтектонiка хреста, його оздоби, функцiї формували 
протягом вiкiв граматику батькiвських обширiв, їх конфiгурацiї, ритуальнi 
локуси, народне мистецтво, саму людину. Україна, можна припустити, 
вцiлiла, нацiональний дух не вмер, тому що не були викорiненнi боголюдськi 
символи. I навiть за межами суверенности край пiдживлювали його духовнi 
обереги; вони пронизували тисячолiтнiй пласт отецької культури за схемою 
екуменiчного хреста, приходячи з минулого через божественне до майбут-
нього.
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Символи, як i все у свiтi, переживають фази розквiту й занепаду; можуть 
бути випадковими, тимчасовими, зникати в одному мiсцi, воскресати в iншому. 
Побутування символу, рiвнi функцiонування визначаються багатьма чинника-
ми, найважливiшим з яких залишається естетичний. Життя пiдтвердило тезу 
про те, що вiтальнiсть символу залежить вiд ясности форми, рiвня iзоморфности, 
структури. Доведено, що тiльки легкi для прочитання геометризованi 
композитнi форми — янтри, мандали, їх складовi — крапка, лiнiя, коло, три-
кутник, квадрат, крин — можуть абстрактно зобразити всесвiт, символiзуючи 
космiчнi енергiї землi й ефiру; вони здатнi метафiзично пов’язати мiж собою 
чималi ряди явищ i понять космосу, тому що повторюють саме цi явища 
у просторово-часовiй сув’язi.

Кам’яне хресторобство являє собою таку гiлку архiтектонiчної творчости, 
в якiй iснують, за перевагою, контроверсійні структурнi елементи. Серед про-
тиставлень у стоячому хрестi однi бiльше значимi, другi — менше; наприклад, 
перетин вертикалi з горизонталлю — це нiби позначка просторової антитези 
активного пасивному, а насправдi — архетип утiленого Бога. Єдине — stavros 
— i його складовi не поєдналися б, якби виявилися схожими; не витворилося б i 
нацiональне пам’ятникарство, якби iснував лиш один тип хрестокаменя. 
Народне хресторобство — це обожнений фольклор, в якому немає нiчого 
складного i скрiзь панує рiвновага.

Християнське мистецтво свiдчить про те, що час радикально не змiнив 
семантику i структуру давньої символiки, а лиш додав новi властивостi й озна-
ки. I хоча писемнiсть здавалася значним кроком уперед, примiтивний алего-
ризм, як засiб поширення думок i почуттiв, залишався. Бiльше того, саме слово 
й мовлення почали набувати нових властивостей, формуючи систему умовних 
знакiв для передачi таємних смислiв, в якiй лiтери, цифри, мовнi синтагми 
сприймались як символiчнi фігури.

На всіх етапах розвитку комунiкацiї людство намагалось iти рiзними шля-
хами при укладаннi угод про намiри; спочатку більшість предметів, подій і явищ 
реального свiту спрощувалася до рiвня схематичних зображень. Пiзнiше вони 
набували вигляду картини, креслення, елемента конструкцiї, конкретної 
iндивiдуальности. Рiвночасно колективна думка породжувала й невидимi сим-
воли, котрі iснували у подобi абстрактних iдей, умоглядних феєрiй тощо. 
Символiчними, за належних умов, виглядали людськi рухи, погляди, мовчання, 
мiсце жовтка в яйцi, колiр очей, форма хмари на небi. Люди намагалися 
з’ясувати причини власного iснування в зчепностi з природою, iнодi виявляючи 
їх, розтлумачуючи очевидне у вiдповiдностi з конвенцiєю мiж Богом i людьми. 
I хоч насправдi нiяких угод не могло й бути, люди шукали i знаходили яснiсть 
у глибоко прихованому.
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Знайомство iз символами не гарантує перепустку до розумiння 
пам’яткарства України; потрiбна iнтелектуальна й мiстична iнтуїцiя, бажання 
звiльнитися вiд догм i схем, лiтературних асоцiацiй. Свiт символiв, у тому числi 
християнських, — це промiжний етап вiдповiдностей, коли видиме переходить 
у невидиме, життя — у смерть i навпаки. Символ у власному розумiннi слова 
вмiщує деякий бiльш-менш чiтко виражений елемент утiлення, саморозкриття 
нескiнченного в скiнченному; життя зливається в ньому зi смертю, щоби через 
видимий образ стати доступним для сприйняття.

Символи орієнтують людину, спонукують її до дiй, стають джерелом щас-
тя та прикростей. Людина перебуває у свiтi пiзнаних i непiзнаних символiв; 
самий Усесвiт є не що iнше, як єдиний великий символ Бога. Так само й людина, 
— хто вона, якщо не символ Бога? — питає Т. Карлейль [23]. Символiчнi всi її 
дiї, продовжує фiлософ, тому що в них укладена Богом таємна сила; символiчним 
стало «євангелiє свободи», яке Месiя Природи проповiдує словом i дiлом. 
Символiчним є навiть зроблений людиною примiтивний курiнь. I здається, що 
нами керує не здатнiсть мислити, пiзнавати свiт речей i явищ, а дар уяви; нас 
ведуть шляхами небесними пiд руки жрець i пророк.

Цiннiсть релiгiйної символiки полягає в тому, що вона може швидко ви-
вести людину зi свiту видимих форм у свiт горнiй, де iснує вiчне, витає 
можливiсть поєднання зi Святим Духом. Знання символiки — це на сьогоднi 
не тiльки питання ерудицiї; образне мислення, метафорика людських вчинкiв, 
облагородження мистецтва правдивими образами, фантазiї в обiймах пластич-
них тропiв є пiдґрунтям iнтелекту, високих почуттiв, духовних устремлiнь 
до самопiзнання, до всього того, що складає цiле в поодинокому. Символiзм 
в українському пам’ятникарствi не має меж у часi, манiфестуючи себе в самому 
iснуваннi люства, в здатностi людини розпiзнавати Богову роботу через 
вiдповiднi предикати, в бажаннi творити Його образи. Stavros преображавсь 
у регiональних конфiгурацiях, наповнюючись мiстерiальним духом. I нiби при-
стосовуючись до смакiв пересічних обивателiв, хрест змiнювався так само, як 
поглиблювалися нашi знання про природу, вiра в наймудрiшого Творця.
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Вони оповиті легендами і переказами, вони розповідають про історію кра-
їни, яка майже паралельно з Київською Руссю приходила до ідей християнства. 
Вони наповнені життям, чудовим запахом середньовічної смоли, бо зведені 
з теплого дерева. В них можна шукати паралелі з українськими дерев’яними 
церквами і знайти, вже призабуте у нашому суспільствы, бережне ставлення 
до історичної спадщини. Прихід до них, ставкірок, для мене виявився досить 
довгим у часі та просторі. Від першого знайомства до моменту усвідомлення, 
що вже накопичився значний матеріал та викристалізувалося бажання ним по-
ділитися, пройшло п’ять років.

Мої колеги сприйняли з певною недовірою розповідь про церкви, зведені 
у другій половині ХІ — середині XIV ст., що ще й досі прикрашають землі 
Норвегії. З огляду на стан нашої дерев’яної спадщини справді важко повірити, 
що церкви, які у Норвегії називають ставкірками, можуть так довго стояти. 
Феномен норвезької традиції, закинутої на узбіччя європейського культурного 
розвитку, полягає в тому, що тут майже ніколи не було війн, як зовнішніх та вну-
трішніх. Також майже ніколи не було зайвих грошей, щоб поновлювати і пере-
робляти вже зведені пам’ятки (варто зазначити, що більше давніх церков збере-
глося саме у найбідніших частинах країни). Те, що було зведено, вибудовували 
на засадах гармонії і простоти, де еталоном мір та пропорцій є бездоганна краса 
творіння Господнього — природи, яка для норвежців дуже багато важить.

Мені вдалося відвідати одинадцять дерев’яних церков доби раннього се-
редньовіччя, що залишаються найдавнішими архітектурними пам’ятками краї-
ни. Маршрут проліг через такі церкви: у Хедалі (Heddal), Хоййорді (H yjord), 
Ейдсбурзі,(Eidsborg), Флесберзі (Flesberg), Ролазі (Rollag), що розташовані 
на південному сході, у відносній близькості від Осло; та другу групу, розкидану 
по безкінечних рукавам найдовшого фіорду Согн та у його продовженні у до-
лині Валдрес — церкви у Хоперстаді (Hopperstad), Йюндредалі (Undredal), 

Олена СОМ-СЕРДЮКОВА

ДЕРЕВ’ЯНІ ЦЕРКВИ НОРВЕГІЇ,
ЧИ ДИВО, ЩО ПРОМОВЛЯЄ З ДАВНИНИ
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Кайупангері (Kaupanger), Урнесі (Urnes), Бургюнді (Borgund), Йойє( ye), Хейре 
(H re), Ломене (Lomen), Хеге (Hegge) [1]. Накопичено значну кількість світлин, 
досить повно фіксуючих згадані об’єкти [2], сформувалось особисте враження 
та ставлення до них, залишились у пам’яті хвилюючі миті емоційного спілку-
вання з довершеними архітектурно-скульптурними формами та магією бездо-
ганної краси. Крім власних спостережень, у цьому дослідженні я спираюся 
на матеріали двох фундаментальних праць [3].

Основна частина давніх дерев’яних церков розташована досить компактно 
у двох окремих регіонах. Проте, поняття «компактне розташування» може 
бути умовно використане стосовно цієї країни — вона навіть на мапі не вигля-
дає компактною, а подорожі на авто доводять, що сантиметри мапи і реальні 
віражі гірськими дорогами мають дуже мало спільного. Але у віртуальну подо-
рож, без усяких перешкод, можу вас запросити.

В ХІ сторіччі країна переходить до християнства спочатку під егідою 
Улава Гаральдсона (Olav Haraldss nn), який дає сильний поштовх до поширення 
нової віри з 1016 року. Саме тоді він повертається з подорожі на Русь після від-
відування свого родича Ярослава Мудрого (їхні дружини, Інгегерд та Астрід, 
були рідними сестрами — дочками шведського короля Улофа (Olof Sk tkonung). 
Політику християнізації країни Улав проводив наполегливо та послідовно 
до останнього дня свого життя (29 липня 1030 р. загинув у битві під Стіклестат, 
канонізований — свято святого Улава, або Ульсук, і досі одне з найзначніших 
у норвезькому церковному календарі).

Королівські саги Снорре Стурласона, ісландського аристократа (XIIІ ст. 
[4]) містять досить детальну інформацію про християнізацію країни, проте що-
до ставкірок не знайдемо там жодного слова. Перше документальне свідоцтво 
їхнього існування є візуальним — відомий гобелен з Баєксу XII ст., що зобра-
жує походи норманів на Англію, де, за припущенням, зустрічаються зображен-
ня давніх дерев’яних церков [5]. Перша писемна фіксація 1327 р. стосується 
ставкірки у Хеге, хоча сама церква побудована 1216 року. Але ця письмова 
згадка є унікальною.

Процес розповсюдження християнства затягнеться у Норвегії більше ніж 
на сторіччя. Тісний внутрішній зв’язок з поганською традицією досить чітко 
простежується в іконографічних особливостях різьблених опоряджень ставкі-
рок. Також їх, як правило, зводили на фундаментах поганських капищ. 
Більшість джерел підказують, що ставкірки почали зводити після завершення 
доби вікінгів, що хронологічно припадає на 1066 рік, коли військо Гаральда 
Суворого (Harald Hardr de) зазнало поразки під Станфордом у Англії. Саме він 
був одружений з донькою Ярослава Мудрого, Єлизаветою, яку норвежці вели-
чають Eліс.
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Поганство своєрідним чином довго співіснувало з християнством. 
Фактичне завершення доби норвезьких вікінгів практично продовжувалось 
у звичаях та будівельних традиціях, тільки замість славнозвісних довгих човнів 
вони свій ремісницьких хист та талант направили на будівництво дерев’яних 
церков (на що вказують деякі конструктивні прийоми, запозичені з минулого).

Перший етап будівництва дерев’яних церков завершується у середині 
XIV ст., коли у Норвегію з континенту приходить «чорна смерть». І без того 
малозаселена країна втрачає дві третини свого населення. Чума практично ви-
креслила з карти Норвегію як населену країну, та вручила долю цих територій 
датській короні більше ніж на 400 років. Впродовж сторіч країна оговтується 
та виходить із забуття, її мешканці не спроможні будувати щось більше, ніж 

досить прості та скромні житла. До зведення дерев’яних церков вони повер-
нуться лише у ХVIII сторіччі у межах естетики протестантської віри.

У розглядуваний період було зведено близько 1000 церков по всій країні, 
але збереглося лише 24, ще чотири мають елементи давнього декору, перене-
сеного у церкви більш пізнього періоду. Їхню автентичність довели проведені 
у ХХ сторіччі дендрологічні аналізи. Ці дослідження торкнулись усіх без ви-
ключення дерев’яних церков у країні, причому обстеження носили комплек-
сний характер — у кожній церкві брали проби деревини з великої кількостей 
деталей. Відтак, нині абсолютно точно можна казати, які елементи відносяться 
до якого періоду (зазвичай, простежуються певні хронологічні нашарування).

Для зведення церков використовували деревину сосни та ялинки, яку об-
робляли досить специфічно — з могутніх дерев знімали кору, коли вони ще 
росли, з висоти близько десяти метрів. Без кори, але активно змащене власною 
смолою, дерево продовжувало рости ще приблизно десять років, консервуючи 
себе ззовні склоподібною смолою.
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У конструкціях церков простежуємо два основних типи. Найпростішими 
були однонавові зрубні церкви (збереглася лише одна у Йойє). Найпоширенішими 
були трьохнавові, з визначальним конструктивним елементом стовпом-колоною 
(норвезькою стовп — «став», який і дав назву раннім дерев’яним церквам).

Cтавкірки мають три нави, поділені дерев’яними стовпами, які конструк-
тивно поєднані арочними склепіннями та нагадують тип романської архітекту-
ри. Досить важливим є те, що запозичені з кам’яного будівництва елементи 
використані як візуальні форми, натомість дерево, як матеріал, підштовхнуло 
до конструктивних видозмін. Це був унікальний архітектурний компроміс між 
ідеєю наслідування певної, принесеної ззовні форми, та тими вимогами, які ви-
сував новий для цих конструкцій матеріал. У внутрішній конструкції півметро-
ві у діаметрі стовпи, тримали на собі основну вагу склепінь та підносилися 
вгору часто до десяти метрів.

У вертикальній конструкції розташовували нижній та верхній пояси ар-
кад, розділені хрестоподібними діагональними дерев’яними розпорами, які са-
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ме й використовували для підсилення конструкцій, тоді як самі аркади носили 
більш декоративні ознаки. Арочні склепіння розходилися від різьбленої капіте-
лі, що знаходимо у багатьох церквах. Проте капітель, як форма, була 
не обов’язковою, її часто використовували для прикриття напружної балки, 
що як своєрідний внутрішній аркбутан переносила вагу на бокові стіни.

Дахове склепіння нагадує конструкцію перевернутого догори човна вікін-
гів з відкритою реберною системою. Дахи, як правило, вкривали гонтою, зна-
чно рідше — пласким сланцем.

Клімат у країні м’який, але досить вологий, тому всі церкви побудовані 
на кам’яному підклеті. Також вони мають своєрідну зовнішню обшивку, яка через 
повітряну подушку, що є природною ізоляційною та вентиляційною системою, 

поєднується з основним масивом церкви. Часто мож-
на помітити, що внутрішня зрубна конструкція має 
горизонтальну систему балок, тоді як зовнішня — 
вертикальну обшивку з товстих та широких пласких 
дошок, часто більш пізніх за датуванням. Проте є під-
стави припустити, що цю подвійну систему стін ви-
користовували від самого початку будівництва став-
кірок. Коли виникала необхідність, найуразливіший 
до погодних умов зовнішній шар змінювали на новий.

Деякі ставкірки мають відкриті галереї, своє-
рідні опасання, які проходять по периметру всієї 
церкви. Ця система прибудови теж є важливим свід-
ченням їх функціональної доцільності. У зовніш-

ньому вигляді церкви галереї створюють додатковий, нижній горизонтальний 
залом. І в сумі їх стає три. Але привертає увагу те, що в загальній системі ком-
позиції церков завжди домінує вертикально спрямована вісь.

Церкви, опоряджені відкритими галереями, мають завжди три ґанки: за-
хідний та південний мають своє продовження у внутрішніх порталах, північний 
— вхід тільки до галереї. Прекрасним зразком цього типу є церква у Бургюнді. 
До неї шлях лежить через найдовший в країні, а можливо й у світі, тунель до-
вжиною 24 кілометри. Красуня церква стоїть у гірській ущелині, загублена 
в часі і трішечки розгублена від власної давнини. В її довершених формах є не-
вловимий елемент кокетства, вона ніби хизується перед сусідками — соснами 
та ялинками — не помічаючи, що їй давно вже виповнилось 800 років. Її каркас 
звели узимку 1180 року. Досить швидко після цього піднісся угору, наповнив-
шись об’ємами, тулуб церкви (її зібрали з 2000 елементів).

В її образі заворожує магія форм, яким неймовірного експресіонізму до-
дають величезні голови драконів, спрямовані догори. Ці декоративні верхівки 
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наче розширюють межі присутності церковного простору. В архітектонічному 
тексті будівлі прочитується злиття культур раннього християнства та поган-
ства. В її сутності застиг згусток скульптурної форми та архітектурної кон-
струкції, яку тільки-но почали освоювати. За силуетом та пластикою бургунд-
ська церква нагадує Східну пагоду.

Наближення до внутрішнього простору ставкірки відбувається через вхід 
до галереї опасання. Звужується простір, зменшується освітлення, згущується 
повітря, насичене чарівним запахом деревини. Проходячи цією галереєю так 
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і хочеться провести рукою по м’яким формам густо змащеного смолою та дьог-
тем дерева. Неподалік від вівтарної частини рука попадає у дірку-прорізь — її 
було видовбано дуже давно і хворі люди, кладучи у неї руку, могли, певною мі-
рою, відчути себе присутніми на службі Божій. Різьблені портали, що відкрива-
ють вхід до внутрішнього спокою церкви, є чудовим прикладом орнаментально-
го різьблення. Їхні багаті візерунки, сплетені з безкінечних мотивів кола, 
до яких подекуди залучені фігури птахів та тварин, викреслюють вірогідні пара-
лелі християнських іконографічних сюжетів, але водночас спливають асоціації 
з різьбленими орнаментами грандіозного корабля вікінгів з Усеберга [6].

Історія ставкірки у Бургюнді є досить показовою щодо того, як доля 
та люди вчиняли з цими давніми спорудами. З часу, коли Норвегія 17 травня 

1814 р. проголосила власну конституцію і плавно перейшла з-під датської ко-
рони до шведської, в країні наростає національний рух, спрямований 
на об’єднання. В цьому процесі дуже помітну роль зіграла церква як інституція. 
В країні провадять облік усіх церков і доходять висновку, що їх явно недостат-
ньо. З 1830 р. під орудою архітектора Й. Лінстова, починається активний про-
цес будівництва нових дерев’яних церков (у розрахунку, що кожне поселення 
повинно мати церкву, яка б вміщала 30% населення). Цей своєрідний будівель-
ний бум в Норвегії можна вважати першою спробою введення ідеї стандарти-
зованої архітектури.

Так у Бургюнді, у ста метрах від старої церкви, 1868 р. зводять нову, але 
розміщують її настільки делікатно, що при своїй очевидній близькості вона 
знаходиться ніби в тіні старої. 1844 р. у країні починає функціонувати громад-
ська організація із захисту та збереження давніх ставкірок, яка й досі займає 
активну позицію у популяризації і роз’ясненні значення цієї древньої, унікаль-
ної спадщини.
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Церква в Урнесі, одна з найдавніших збережених церков, зведена у 1129–
1130 рр. Вона розташована на віддаленому рукаві Согнфіорду — щоб дістатися 
туди, необхідно з’їхати з траси на гнучкий серпантин, а потім пливти поромом 
та йти пішки вгору. Щоб не забруднювати довкілля, усі залишають машини 
перед поромом. Виняток зроблено для людей похилого віку — на нких чекає 
маленький автобус на протилежному березі. Якщо й зараз ця місцевість вигля-
дає ізольованою, то можна тільки уявити собі, наскільки розчиненою у при-
роді, між фіордом та небом, була ця маленька церква в давнину.
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Цій церкві передували ще дві, які впродовж одного сторіччя звели на тому 
ж самому місті. Від більш давньої церкви збереглися різьблені портал, дві стін-
ні балки та кутовий стовп (зараз вмонтовані у північну стіну). Ці орнаментальні 
мотиви — орнаменти Унесу, які дали назву цілому напрямку, так званий унр ес-
стиль, чи согн-стиль. За віком вони — найстаріші, а за виконанням — найдо-
сконаліші. Унреський лев, заплетений зі зміїною головою, який більше нагадує 
вовка чи собаку, є тією бездоганною вершиною мистецтва, яка мала послідов-
ників, але за рівнем довершеності так і залишилась на самоті. Семантика цих 
орнаментів і досі не відкрила своїх таємниць. Старий портал, який нагадує 
отвір замку, так і не знайшов свого ключа, що розкодував би зміст хитроспле-
тіння кілець, в чиїй основі, припускають, є символ сивого Удіна. Норвезькою 
мовою Удін пишеться — Odin, тож, перша літера вже формально становить 
коло, на яке було нанизане певне символічне навантаження.

Привертає увагу, що неймовірно пластичний орнамент старого порталу 
виконаний у техніці високого рельєфу (від тла до найвищих частин — 7 см), але 
у пізніших зразках різьблених порталів помітна тенденція до сплощення рельє-
фу. Зокрема, у цій композиції можна помітити, що центральна частина, хоча за 
обрисами повторює плетиво давнішого рельєфу, проте являє зразок площин-
ного рельєфу із заглибленням не більше ніж на 0,5 см.

Найбільша ставкірка району Согнфіорду є у Кайупангері, що лежить 
на перехресті морських та гірських доріг. Вперше про це місце згадується 
у сагах Сверри. Церкву звели наприкінці ХІІ ст., на 22 ставах-стовпах (роз-
рахована на 300 прихожан). Але, судячи з її центрального положення, вона 
зазнала значного оновлення наприкінці ХVІІ ст., коли лютеранська церква 
стає панівною у країні. Цим же часом датовано пишну, виносну єпископську 
кафедру, вівтарну частину та фрагменти орнаментальних розписів на північ-
ній стіні.

Вцілому, ця церква справляє враження легкості та стрункості. Завдяки до-
мінуючій основі внутрішнього простору два ряди високих стовпів ніби при-
тягують кожного, хто залучається до її простору. І ще одна невеличка де таль. 
На лівому, найближчому до вівтаря стовпі висить хрест (зроблений цьогоріч-
ними конфірмантами), вбитий цвяхами із прикріпленими до нього камінцями 
з іменами конфірмованих. Як на мене, ця ідея дуже виразна та сим волічна.

Серед церков у долині Валдрес хочеться згадати дві. Буквально детектив-
на історія пов’язана з церквою у Вангі. На початку ХІХ ст. вона стала замалою 
для місцевої громади. Але коштів на зведення нової не вистачало, бо саме ця 
частина країни традиційно була найбіднішою. Місцева громада звернулася за 
допомогою до Й. Дахля, який очолював організацію зі збереження ставкірок. І 
він справді допоміг, щоправда в досить оригінальний спосіб. Якраз тоді король 
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Прусії Фредрік Вільгельм IV виказав бажання придбати стару церкву. Було 
прийнято рішення продати йому церкву з Вангі. За дорученням вже згаданого 
Дахля, Франц Вільгельм Счертз, який робив малюнки з усіх став кірок, мав су-
проводжувати розібрану церкву разом із польським мандрівником-торговцем 
до місця призначення (за кінцевою інформацією відомо, що церкву доставили 
у польські Карпати, де, ймовірно, вона перебуває і зараз). На завершення цієї 
історії варто додати, що мешканці Вангі зберегли найцінніше від своєї старої 
церкви — старі різьблені портали ХІІ ст., які пізніше були врізані у нову кон-
струкцію.

Ще далі від магістральних шляхів — загублена ставкірка у Хейрі, де зберіг-
ся цілий унікальний комплекс із брамою, дзвіницею та церквою. У давні часи 
саме тут проходила королівська дорога. Саги розповідають, що цим шляхом 
король Свере Сигурдсон (Sverre Sigurdss n, 1177–1202) втікав від короля Магнуса 
Ерлінгсона (Magnus Erlingss nn, 1161–1184). Супроводжував Свере багатий фео-
дал Елінг, який поклявся помститися за поразку свого короля. 1179 р., коли за-
гинув батько Магнуса, Йарл Ерлінг Скаке (Earl Erling Skakke), було закладено 
цю церкву, про що говорить рунічний текст на одній з її балок: «В літо, коли 
брати Елінг та Айдун звели цю церкву, загинув Ерлінг у Нідарусі» [7].
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У період ХІІ–ХІІІ ст. церкву двічі перебудовували, вірогідно, збільшуючи 
її розміри. Але що дуже цікаво, збереглися два різьблених портали, які зараз 
розміщені по сусідству у невеличкому притворі. Добре збереглися чотири різь-
блені капітелі на стовпах центрального ядра церкви, об’єднані чотирма велики-
ми арочними склепіннями. На двох стовпах, ближчих до вівтарної частини, 
вирізьблені маски, у яких вбачають поганських ідолів Удіна та Тора. Їхня при-
сутність досить красномовно доводить, що на першому етапі будівництва хрис-
тиянських церков у Норвегії, як і у всій північній Європі, християнська ідея 
тісно пов’язувалася з опрацьованою раніше, поганською іконографією.

Ще раз хочу наголосити — норвезькі ставкірки неймовірно ошатні у своїй 
красоті, дотик до їхньої історії приємний та зворушливий. Зважаючи на те, що 
порушена тема є досить глибокою, дану статтю можна розглядати як знайом-
ство з прекрасною культурою.

1. Зважаючи на те, що мені не вдалося розшукати жодного джерела за цією темати-

кою, написаного кириличними мовами, вважаю за доцільне навести їх назви паралельно 

українською та норвезькою.

2. На сьогоднішній день лютеранська церква Норвегії є державною та декларує свою 

публічність та відкритість до всіх бажаючих її відвідати. Відповідно, вона дає дозвіл 

на фотографування інтер’єрів та екстер’єрів церков. Єдине виключення розповсюджу-

ють на інтер’єри церкви в Урнесі, що включена до списку світової культурної спадщини 
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лії Культурно-історичного музею. Цей корабель було розкопано 1904 р. Він датований 

815–820 рр. і був у використанні на морі досить тривалий час, перш ніж у ньому 834 р. 

поховали заможну жінку.

7. Йарл Ерлінг Скаке загинув у битві при Калвскіннеті у Нідарусі (Трондхейм). У Ні-

дарусі знаходиться найбільший та найважливіший кам’яний собор усієї Норвегії (зведе-

ний 1150–1300 рр.). Тут було перепоховані останки Святого Улава. Впродовж сторіч в со-

борі коронували та ховали норвезьких королів.
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Сакральні й обрядові предмети з дерева — важливий атрибут просторово-
го оформлення українських храмів. Доповненням пишного декору в інтер’єрі 
церков були різьблені і точені свічники-ставники, трійці, павуки-многосвічники 
(панікадила) різних форм, пушки-дароносиці й чаші, ручні, напрестольні 
та прецесійні хрести. Всі ці предмети були яскравим вираженням національно-
го мистецтва, традицій, обрядів, побуту та створювали неповторний ансамбль 
інтер’єру з довкіллям. Про це влучно писав мистецтвознавець Павло 
Жолтовський: «Декоративність української церкви є глибоко пов’язана з деко-
ративністю народного одягу і народного мистецтва. Іконопис злився в єдине 
ціле зі сницарською різьбою іконостасу… з вистеленими на підлозі килимами, 
з барвистим одягом тих, хто приходив до церкви» [3, с. 50].

Проте, впродовж 70-ти років існування більшовицької системи сакральна 
архітектура і мистецтво не розвивалися, поступово втрачаючи славні традиції 
храмового будівництва, сницарства та ікономалярства [4, с. 394]. Лише зі здо-
буттям Україною незалежності поступово починає відроджуватися іконома-
лярство та виготовлення з дерева церковних предметів: іконостасів, киворіїв, 
аналоїв, ручних і напрестольних хрестів. Нова генерація мистців підхопила 
сформовані традиції в царині сакрального мистецтва, використовуючи надбан-
ня майстрів попередніх століть у своїй практиці.

Яскравим прикладом відродження традицій українського сакрального 
мистецтва постає творчість львівського художника Романа Василика. Здобувши 
фахову мистецьку освіту (Ужгородське художнє училище та Львівський інсти-
тут прикладного та декоративного мистецтва), митець розпочав довгий шлях 
сходження до вершин ікономалярства та сницарства. У його творчому доробку 
є проект іконостасу, різьблене оздоблення й ікони для церкви 1000-ліття 
Християнства в Україні (1993 p., Вулвергамптон, Великобританія), іконостас 
та ікони до єпархіальної каплиці (1994 p., м. Коломия), ікони для іконостасу 

Богдан ТИМКІВ

САКРАЛЬНА ДЕРЕВОРІЗЬБА
ТА ІКОНОМАЛЯРСТВО

В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ МИТЦІВ
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церкви у Бартошиці (1998 p., Польща), ікона «Богородиця Покрова» для 
Покровської церкви у Львові (2000 p.). Це далеко не весь перелік високомис-
тецьких творів Романа Василика, виконаних на архітектурних та колористич-
них засадах традиційного українського мистецтва. Великою заслугою митця є 
гармонійне поєднання ікони з архітектурною та декоративною формою іконо-
стасу, з яким вона, виражаючи його духовний світ, виступає одним цілим. 
Творам Романа Василика, на думку мистецтвознавця І. Голода, притаманні 
архітектурність, вишуканість кольору, духовність, а також прагнення зберегти 
традиції українського ікономалярства [1, с. 97].

Традиційне мистецтво виготовлення українського іконостасу успішно 
розвиває львівський різьбяр Ігор Косик, (народився у м. Жовкві Львівської 
обл.). Майстер створив іконостас Преображенської церкви Крехівського мо-
настиря св. Миколая (травень 1996 р.). Крехівський іконостас відповідає кра-
щим традиціям вітчизняного мистецтва. Орнаментальна композиція складаєть-
ся із суцільного мережива різьбленої виноградної лози, тонованої від 
стигло-коричневого до ніжно-вохристого відтінку, що витончено обрамлює 
постаті архангелів на Дияконських дверях. «А над ними — у чистому просторі 
відкритої вівтарної арки — райські птахи-символи, які ніби злетілись 
до Преображенського іконостасу з давніх різьб княжого Галича» [2, с. 83].

Новаторські тенденції митця проявилися у переосмисленні усталеної ком-
позиції царських врат, що викликало захоплення й суперечки стосовно питань 
іконографії. Визнанням творчості майстра є той факт, що на його престолі 
з Крехівського монастиря відправив Службу Божу Папа Іван-Павло II (Київ, 
25 червня 2001 р.).

Ще один довершений твір І. Косика — іконостас для церкви Воздвиження 
Чесного Хреста Бучацького монастиря Отців Василіян. Його виконано в уста-
леній традиції «низької» композиції монументального намісного ряду з домі-
нуванням царських врат. У верхній частині розміщене велике коло, поділене 
на чотири частини раменами хреста, між якими є зображення Євангелістів. 
Нижню частину прикрашає орнаментальна композиція птахів серед виноград-
ної лози. У центральній частині врат на тлі різьб виділяються динамічні постаті 
архангела Гавриїла та Пречистої Діви Марії.

На загал можна сказати, що творчий пошук Ігоря Косика в царині іконо-
стасного мистецтва свідчить про відродження і подальший розвиток україн-
ського сакрального різьблення.

Славні традиції жовківської школи сницарства плідно розвиває Стефан 
Скіра (народився 3 січня 1955 р. в м. Жовкві Львівської обл.). 1982 р. закінчив 
Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (нині 
Львівська національна академія мистецтв) за спеціальністю «інтер’єр та облад-
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нання». Його вчителями були відомі львівські художники-різьбярі Юрій 
та Мирон Амбіцькі, архітектор Володимир Блюсюк, графік Михайло Курилич 
та інші.

Впродовж 1996–2004 pp. митець створив іконостас та церковне обладнан-
ня для церкви св. Володимира і Ольги села Старий Добротвір Кам’янко-
Буського району Львівської області, 2002 р. — іконостас церкви Пресвятого 
Серця Ісусового монастиря чину св. Василія Великого у Жовкві, 2004 p. — іко-
ностас церкви св. Петра і Павла с. Стара Скварява Жовківського району, 
2003 р. — престол, тетрапод, семисвічник для церкви Успіння Богородиці, 
с. Синьковичі Жовківського р-ну.

Окрім цього, С. Скіра успішно займається реставрацією давніх предметів 
сакрального мистецтва. Зокрема, впродовж 1994–1998 pp. він виконав рестав-
рацію та реконструкцію дерев’яного декору костелу св. Лаврентія м. Жовкви. 
У своїй творчості художник, вдало використовуючи давні традиції жовківських 
сницарів, створює власні оригінальні орнаментальні композиції, форми та кон-
струкції для сучасного оформлення внутрішніх інтер’єрів храмів. Ім’я худож-
ника відоме за межами України, зокрема, досконалістю та витонченістю ви-
різняється декоративна рама запрестольної ікони для церкви Різдва Богородиці 
монастиря Отців Василіян м. Едмонтон (Канада, 2003 p.).

У Червонограді в галузі сакрального мистецтва працюють митці — випус-
кники Львівської академії мистецтв — Володимир Свідерський, Роман 
Яблонський, Ігор Кузеляк та випускник Львівського училища прикладного 
мистецтва ім. І. Труша Анатолій Салютенко. Ця творча група створює проекти 
оформлення внутрішнього інтер’єру храмів та втілює їх у матеріалі. Так, до-
вершеністю композиції, технікою виконання різьбленого декору та іконопису, 
гармонійним поєднанням з архітектурою споруди вирізняється іконостас ка-
плиці Пресвятої Трійці при Греко-католицькій Духовній семінарії в м. Прешові 
(Словаччина), виконаний митцями у візантійському стилі.

В Івано-Франківську в майстернях при Теологічній Академії церковне 
мистецтво плідно розвивають митці Михайло Халак, Василь Стефурак та інші. 
М. Халак виконав іконостаси для церкви св. Параскеви і каплиці Теологічної 
Академії (1996–1997). Іконостас каплиці, відповідно до розмірів і форми при-
міщення, є невисоким, з великими іконами, виразним різьбленням основи іко-
ностасу і значної щодо розмірів запрестольної ікони. Для Івано-Франківської 
церкви монастиря сестер Василіянок мистець виконав бокові престоли, тетра-
под та намалював декілька ікон (св. Микола, архистратиг Михаїл, архангел 
Гавриїл). У новозбудованій церкві Різдва Христового, поблизу єпископської 
резиденції (Івано-Франківськ) М. Халак виконав престол, бокові престоли, 
проскомодійники і тетрапод. Окрім цього, він намалював чотири напрестольні 
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ікони, а запрестольну ікону Різдва Христового виконав Василь Стефурак. Ця 
ікона, на думку професора Д. Степовика, є кращою іконою ювілейного і свято-
го 2000 р. в Україні, тому її широко репродукували на церковних календарях, 
в журналах, листівках.

Для церкви в урочищі Підлюте на Рожнятівщині М. Халак разом із сином 
Тарасом виконав чудовий іконостас, а ікони намалював В. Стефурак. Стиль ма-
лярства в обох мистців схожий, однак є ряд відмінностей. Зокрема, Михайло 
Халак дотримується канонічного візантійського стилю постіконоборської доби, 
«але в його українському варіанті, тобто з ясністю колориту, слов’яноєвропейською 
іконографією святих, осяйним трактуванням постатей і всього простору ікони, 
з ренесансним, гармонійним поєднанням кольорів і їхніх відтінків» [Степовик Д., 
2003, 276]. Спільним у творчості обох мистців, на думку Д. Степовика, є їхня від-
даність ікономалярському стилю Христини Дохват.

Різьбярський та іконописний талант М. Халака відомий і на теренах 
Європи, і в східній та західній діаспорі. Для церкви м. Навара (Італія) митець 
виконав дерев’яний кіот та декілька ікон; для вівтаря церкви українців у Москві 
ікону «Цариця Вервиці»; для церкви св. Володимира, Хрестителя Руси-України 
містечка Елізабет (Нью-Джерсі, США) намалював плащаницю.

Вагому лепту у розвиток сакрального мистецтва вносить знаний 
на Прикарпатті художник Дмитро Сивак. Його творчість різножанрова та ба-
гатопланова — окрім дереворізьби, захоплюється ікономалярством. Пензлю 
митця належить низка професійно виконаних ікон — «Одигітрія», «Деісус», 
«Покрова», «Пресвята Богородиця», «Ісус Христос» та інші. У роботі митець 
дотримується давніх українських традицій ікономалярства. Ікони намальовані 
на дерев’яних дошках темперою, аквареллю, вирізняються витонченістю, оду-
хотвореністю ликів та довершеним колористичним вирішенням.

Відомим майстром сакрального різьблення в Івано-Франківську є 
Володимир Федорів (народився 1958 р. в с. Угорники біля Івано-Франківська). 
Впродовж останнього десятиріччя мистець виконав низку предметів літургій-
ного та обрядового характеру. Зокрема, приймав участь у виготовленні іконо-
стасів для відродженого Михайлівського Золотоверхого собору та Свято-
Успенського собору Києво-Печерської лаври; виконав царські врата і чотири 
кіоти для церкви Андрія Первозванного (м. Київ); для храму Пантелеймона (м. 
Київ) — царські врата; для храму Володимира Великого (Херсонес) — царські 
врата та дияконські двері. У своїй творчості В. Федорів також дотримується 
давніх традицій українського сакрального різьблення.

Серед сучасних митців Прикарпаття виділяється творча діяльність Степана 
Бзунька. Його манері притаманне поєднання ажурно-пластичної різьби із «су-
хою» (без інкрустацій), що надає творам довершеності, виразності та непо-



• 607 •

С а к р а л ь н а  д е р е в о р і з ь б а  т а  і к о н о м а л я р с т в о  в  т в о р ч о с т і  с у ч а с н и х  м и с т ц і в

вторності. Найяскравіше талант митця розкрився у галузі об’ємно-просторового 
оформлення інтер’єрів громадського та сакрального характеру. Створена ним 
1976 р. група талановитих різьбярів (І. Воронич, І. Деркач, М. Завійський, 
Д. Рибак, В. Фундюр, Л. Юсипів) і сьогодні плідно працює над оздобленням 
інтер’єрів сакральних споруд та виготовленням предметів літургійного призна-
чення. Серед найвдаліших робіт, безперечно, — оформлення конференц-зали 
катехитичного центру катедрального собору Святого Воскресіння в Івано-
Франківську, а також іконостас для церкви с. Тарнавиця та ін.

У царині просторово-об’ємного оформлення храмового інтер’єру працює 
Ярослав Воронич (народився 1950 р. в с. Саджавка Богородчанського району). 
Мистецьку освіту здобув у Косівському училищі прикладного і декоративного 
мистецтва та Львівському інституті декоративного і прикладного мистецтва 
на факультеті «Інтер’єр та обладнання». Мистець виконав іконостас і кіот для 
церкви св. Покрови с. Викторова Галицького району; іконостас для церкви 
с. Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області; іконостас для 
церкви св. Миколая села Коропець на Тернопільщині; кіот та елементи різьбле-
ного декору для оформлення інтер’єру церкви св. Петра і Павла (Івано-
Франківськ).

На Івано-Франківщині своєю творчістю вирізняється група митців 
з м. Галича під керівництвом Володимира Сірка, випускника Львівського інсти-
туту прикладного і декоративного мистецтва. Володіючи фундаментальними 
знаннями в царині сакрального мистецтва, художники працюють над комплек-
сним оформленням об’ємно-просторового інтер’єру храмових споруд. Взірцем 
є робота, проведена митцями в македонському місті Радовіс. У Церкві Святої 
Трійці під керівництвом київського художника А. Гайдамаки виконані фрески, 
мозаїки, кування, хрести, меблі й вітражі. Група галицьких майстрів під керів-
ництвом В. Сірка виконала вхідні двері, що формою нагадують обкладинку 
стародавньої книги, на обох стулках яких зображено Кирила і Мефодія, іконо-
стас та церковні меблі (автор проекту А. Гайдамака, виконання — В. Кузьмич, 
І. Магдій, Б. Шелепін, В. Сірко; золочення елементів іконостасу та меблів ви-
конала Людмила Сірко).

У 2002–2003 pp. у церкві Успіння Богородиці с. Крилос (поблизу Галича) 
був відреставрований іконостас, виконаний відомим на теренах Галичини різь-
бярем А. Коверком (1929 p.). Роботи проводили В. Сірко, Л. Сірко, В. Процюк, 
Б. Бойко, ікону «Богородиці», намальовану А. Манастирським, реставрував 
В. Твердохліб; керував роботами завідуючий Львівським філіалом науково-
реставраційного центру України М. Откович.

Як бачимо, іконотворчість та сакральне різьблення, засновані на давніх 
традиціях українського мистецтва, продовжують розвиватися, збагачуватися 
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завдяки сучасним митцям. Із відновленням державної самостійності України 
та відродженням духовності народу важливою історичною віхою є факт по-
вернення майстрів-різьбярів до виготовлення літургійних предметів та обла-
штування відповідного внутрішнього простору церкви. Більше уваги цьому 
приділено в західних областях, де особливо інтенсивно споруджують нові 
й реставрують старі храмові приміщення. Різьбярі іконостасів працюють 
у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях.

В Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури, 
у Львівській національній академії мистецтв засновано кафедри сакрального
мистецтва, запроваджено однойменну спеціалізацію. Сучасному етапу розви-
тку українського різьбярства притаманні переосмислення і новаторське вико-
ристання традиційного народного мистецтва, створення декоративних різьбле-
них творів для інтер’єрів нової архітектури, пошуки нових виражальних 
засобів.
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Знак хреста упродовж історичного розвитку людства сформувався як по-
лікультурний феномен, який сконцентрував у собі характерні ознаки культур 
різних часів і народів, відображаючи специфіку релігійного світогляду та духов-
ну самобутність певної спільноти в різні періоди культуротворення. Невипад-
ково, що цей сакральний символ став предметом наукового вивчення релігієз-
навців, культурологів, мистецтвознавців, істориків. Активізація досліджень 
українських вчених в галузі хрестології відбулася в останнє десятиліття, про 
що засвідчують наукові напрацювання В. Малини, М. Моздира, М. Стан кевича. 
Наша стаття, в свою чергу, є спробою простежити еволюцію знаку хреста в ча-
сопросторі культуротворчих процесів людства.

Хрест є одним із найдавніших та найпоширеніших символів. Він, передусім, 
— основний символ християнства, що набув розповсюдження в такій якості з І 
тис. н. е. Проте історія пошанування хрестового знаку сягає давніших часів. 
Найдавніші хрестовидні графеми виявлені ще в епоху палеоліту на території 
Чехії, Німеччини, Осетії. Вони зображені на кістках тварин і на камені, у колі 
й окремо. Серед учених побутують різні думки щодо смислових значень цих зо-
бражень. Одні вважають їх праобразом простого пристрою для добування вог-
ню, що складався з двох перехрещених паличок, інші — символом чотирьох 
сторін світу, сонця та ін. На думку дослідника Р. Забашти, первинним значенням 
хреста в колі мало бути розуміння його як знаку простору житла або самого 
житла. З часом до нього могло долучитися уявлення про сонце [8, с. 75–80].

Таким чином, розуміючи, очевидно, магічне й захисне символічне значен-
ня хреста, люди, починаючи з періоду неоліту, застосовують його в оздобленні 
побутових предметів. Він побутує на виробах, виготовлених у різних регіонах, 
зокрема на зразках лінійної кераміки (Чехословаччина), а також у трипіль-
ській культурі (Україна). Такі знаки в трипільській кераміці, виявлені на дни-
щах посудин, мають форму косого хреста [9, с. 110].

Петро КУЗЕНКО

ЕВОЛЮЦІЯ ЗНАКУ ХРЕСТА
В ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ
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У різних культурах післянеолітичного періоду хрест набуває універсаль-
ності. Так, наприклад, він символізує життя, плодючість, безсмертя, дух і мате-
рію в їх єдності, активний чоловічий початок, процвітання й талан, його засто-
совують у ритуалах, магії, народній медицині тощо [24, с. 12; 12, с. 127].

Одним із важливих смислових навантажень хреста є застосування його 
в урбаністиці. Уявлення про місто та його планування у давніх людей значною 
мірою перебувало під впливом їх космогонічних поглядів, особливого розумін-
ня простору. Хрест дає орієнтир у просторі, зображає точку перетину верху, 
низу, правого і лівого [1, с. 132]. У практиці містобудування позначався центр, 
від якого, відповідно до чотирьох сторін світу, творилася схема хреста. Таке 
хрестоподібне планування вулиць простежуємо в давній протоіндійській циві-
лізації та в проектуванні міст періоду Середньовіччя, епох Відродження 
й Нового часу [11, с. 54–62; 17, с. 65–74].

У деяких культурах зображення системи світу подають у хрестоподібно-
му оформленні. Хрест, розміщений посередині кола, крім космогонічного зна-
чення, символізує також чотири пори року. Вертикальне рамено, що поєднує 
зеніт і землю, символічно пов’язане з віссю світу. Перехрестя вулиць часто 
імітують місця перетину шляхів мертвих і живих (наприклад, у символіці на-
родів Африки). Ці перехрестя фігурують у магічних заклинаннях, оскільки во-
ни зачаровують духів, що сумніваються, яким шляхом піти [1, с. 132].

Часто хрест виступає моделлю людини або антропоморфного божества. 
Антропоморфоцентричність хреста і хрестоподібність людини з розпростер-
тими руками постійно обігрують у ритуалі, фольклорі, релігійних і міфологіч-
них сюжетах [24, с. 12]. Зокрема на Кіпрі виявлено кам’яну статуетку людини 
у вигляді хреста (дві з половиною тисячі років до н. е.) [1, с. 132]. Ця статуетка, 
заввишки 6 см, мала, очевидно, якесь магічно-релігійне призначення.

Християнська релігія пов’язує символ хреста з хрестом, на якому було 
розіп’ято Сина Божого. Христова церква шанує це знаряддя страждань і смер-
ті Ісуса, завдяки якому було врятовано людство. Проте така рецепція хреста 
відбулася не одразу. В часи смерті Ісуса в Римській імперії на хресті розпинали 
засуджених на смерть. Це був ганебний спосіб покарання, тому перші христи-
яни не визнавали цього знаку як знаряддя смерті Ісуса [16, с. 29]. Ранньо-
християнськими символами були ягня, віслюк, риба [24, с. 13]. З часом пред-
ставники різних народностей і релігій, навернені до християнства, додали 
до нього власні обряди та символи, прив’язуючи їх до нової релігії [16, с. 30].

Поєднання християнських символів із язичницькими властиве для доби 
імператора Костянтина (ІІІ ст. н. е.): на одній із монет періоду його правління 
зображено рівнокінцевий хрест під фігурою бога сонця з написом на зворот-
ному боці «Сонцю непереможному супутнику». Тут християнський символ 
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хреста пов’язаний із богом-Сонцем, якому раніше належав знак хреста [16, 
с. 31].

Проте, незважаючи на присутність язичницької символіки, в часи імпера-
тора Костянтина зростає вшанування хреста в християнському значенні, чому 
сприяло офіційне визнання християнської релігії в Римській імперії. Хрест на-
був прилюдного вшанування згідно із 73 каноном VІ (692) і VІІ (787) Вселенських 
соборів [5, с. 36–39].

Богословське вчення твердить, що апостол Павло, прийнявши факт, що 
Христос помер за наші гріхи, визнав у хресті справжню мудрість. Тіло Ісуса 
на хресті, «схоже на гріховне тіло», дало змогу осудити гріх у тілі. Хрест у сер-
ці християнина став межею поміж двома світами — світом тілесним і світом 
духу. В теології Іоанна хрест є не тільки знаком страждань і приниження, він 
виступає передбаченням слави Божої. Як вважає святий Іоанн, Ісус торже-
ствує саме у час власного терпіння. Він сповіщав про розп’яття, як про годину, 
коли Христос був «піднесений». «У розповіді Йоанна про Страсті бачимо 
Ісуса, Котрий величаво йде назустріч Своєму хресту. Він сходить на нього, 
торжествуючи, бо засновує на ньому Церкву, саме тоді коли «віддає духа», 
уможлививши витікання із своїх ребер крові та води. Віднині маємо «спогляда-
ти Того, Кого прокололи», бо віра навертається до Розп’ятого, Чий хрест — 
живе знамення спасіння» [19, 861–862].

Згідно з християнським ученням, свою реальну історію має і початок вшану-
вання хреста: імператорові Костянтину перед боєм із військом жорстокого царя 
Максентія серед білого дня з’явилося на небі й сяяло ясніше від сонця знамення 
Хреста Господнього, утворене із зірок, з написом: «сим побіждай». Вночі йому 
з’явився Ісус Христос із хресним знаменом і сказав зробити такий знак та нести 
попереду війська. Вчинивши так, Костянтин здобув перемогу [6, с. 382].

На знак вдячності імператор вирішив побудувати на місці розп’яття Ісуса 
Христа храм. Реалізувати цей задум допомогла його мати Єлена. 326 р. вона 
прибула до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям і віднайти святий хрест 
[6, с. 383]. Місце хреста Ісуса вказав якийсь літній чоловік — під язичницьким 
капищем. Капище знищили, печеру гробу очистили. Біля неї виявили три хрес-
ти, а під ними дошку з написом і «чесні цвяхи» [7, с. 627]. Чудо дійним способом 
з’ясували, на якому з хрестів розіп’яли Ісуса: повз місце, де знайшли хрести, 
несли померлого; до нього, за порадою єпископа Макарія, стали прикладати 
знайдені хрести; коли приклали хрест Ісуса, мертвий ожив. Після цього 
Макарій підняв хрест перед громадою — це було перше воздвиження живо-
творящого хреста Господа (326 р.), на честь якого церква запрова дила свято. 
Хрест після цього було покладено на зберігання до срібного ков чегу. Його 
частинку взяла Єлена в дар своєму синові Костянтину [7, с. 628].
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Знак хреста стали використовувати не лише в церковних обрядах, але й за 
інших обставин (з кінця ІV ст. християни ставили знак хреста на дверях, будин-
ках тощо; відомо, що Костянтин Великий звелів нанести знак хреста на зброю 
своїх воїнів) [25, с. 58].

Однією з найдавніших і важливих галузей застосування цього символу є 
меморіальна, зокрема оздоблення поховань у катакомбах. Із офіційним визна-
нням християнської релігії «вірні» дістали можливість будувати церкви на по-
верхні. Поховання з відповідною символікою в цей час здійснювали на кладо-
вищах, розміщених поблизу церкви: «При вході в життє приняла нас св. 
хрещеннєм під свою опіку, до спільности ласк Господніх заслужених Ісусом 
Христом, — а по смерти хоронить тіло у посвяченій землі і знов не оставляє 
померших, а молитвами і св. Літургією помагає душі і тілу увійти колись у вічну 
славу» [13, с. 27].

У процесі розповсюдження хреста використовували різні його форми, 
в тому числі й художньо трансформовані. До основних форм хрестів належать: 
1) у вигляді букви Т; 2) у вигляді букви Х; 3) грецький (чотирикінцевий з усіма 
рівними кінцями); 4) латинський (чотирикінцевий з видовженим нижнім кін-
цем); 5) шестикінцевий; 6) восьмикінцевий; 7) семикінцевий; 8) п’ятикінцевий; 9) 
вильчастий Y.

Чільне місце в пошануванні належить грецькому, латинському, шестикін-
цевому, восьмикінцевому. Незважаючи на те, що церква визнає усі види хреста 
[14, с. 13], спільної думки щодо однієї загальноприйнятої його форми серед 
учених і теологів не існує. Відомо, що католики «шанують чотириконечні, пра-
вославні — чотири, шести, восьмиконечні, старообрядці — восьмиконечні» [27, 
с. 366]. У літературі зустрічаємо публікації на користь тієї чи іншої форми.

Існують дані, що в Римській імперії для страти злочинців використовували 
хрести форми 1–4 [15, с. 11]. Ймовірно, що хрест, на якому розіп’яли Ісуса, міг 
мати форму букви Т. На графіті ІІІ ст. із Риму зображений розіп’ятий осел 
саме на Т-подібному хресті. Він, як «тау–хрест», називався також хрестом 
Антонія і виступав давнім символом божественної обраності [1, с. 132–133].

Чотирикінцевий хрест у вигляді букви Х називають андріївським. За пере-
казами, на ньому було покарано апостола Андрія [1, с. 133]. Перше зображення 
чотирикінцевого хреста (латинського) відоме з ІІІ ст. у катакомбах [15, с. 12]. 
Отже, найдавнішим відомим зображенням хреста є його трикінцева й чотири-
кінцева форми.

Появу восьмиконечної форми вчені відносять до ІХ ст. Вона обумовлена 
розміщенням таблички з написом на верхній частині вертикального рамена 
та підставки для ніг у його нижній частині. На найдавніших розп’яттях таблич-
ки з написом немає, але її згадують в оповідях євангелістів. Також відомо, що 
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вона була обов’язковою при страті на хресті. Що ж до наявності на хресті під-
ніжжя, то думки богословів та істориків розходяться. Однозначно признають 
підніжжя у візантійській традиції, вважаючи його ознакою величі й гідності 
особи [15, с. 12].

Скісне підніжжя з’явилося у Київській Русі. Православні вбачали в ньому 
символ відпущення або невідпущення Ісусом гріхів віруючим [15, с. 12]. Існує 
також думка, що таке підніжжя є нагадуванням про східний (св. Андрія) хрест 
[13, с. 30] — адже саме апостола Андрія вважають першим, хто приніс Христову 
науку в українські землі, що й могло відобразитися на формі православного 
хреста.

З таблицею і підніжкою на хресті, крім восьмикінцевої форми, пов’язане 
також утворення інших форм, зокрема п’яти-, шести- та семикінцевих.

Певний інтерес викликає хрест у вигляді букви Y (вилоподібний). Він, оче-
видно, через своє використання отримав назву розбійницького. Деякі дослід-
ники вважають його хрестом св. Андрія [10, с. 2] — схрещення його кінців дещо 
схоже з хрестом у вигляді букви Х.

Відомий також хрест апостола Петра (він не належить до основних) — чо-
тирикінцевий прямий хрест із розміщеною внизу поперечиною, оскільки Петра 
було розіп’яли головою донизу на перевернутому хресті.

Поширення також набули й інші різноманітні форми (зокрема в геральди-
ці), утворені з основних видів хрестів шляхом трансформації їх кінців або сво-
єю схемою дещо відмінні від них (ієрусалимський перехрещений, лапчастий, 
мальтійський, французький [4, с. 656] та ін.). Інколи хрест міг поєднуватися 
у підніжжі з деякими елементами, наприклад, півмісяцем або лілією.

Церква, визнаючи всі види хреста, наділяла їх певними догматичними зна-
ченнями. Чотирикінцевий (грецький) хрест — знамення Хреста господнього 
— означає, що до нього однаково закликається увесь світ, чотири сторони сві-
ту. Латинський хрест символізує багатотерпіння Божої любові. Шестикінцевий 
хрест — символ простору й часу — виражає таємницю одухотвореного космо-
су. Шість променів цього хреста означають шість днів творіння. Вісім кінців 
восьмикінцевого хреста означають вісім основних періодів в історії людства, де 
восьмий — це життя прийдешнього віку, Царство небесне, тому один із кінців 
такого хреста більший, вказує догори, до неба. Чотирикінцевий хрест із півмі-
сяцем у підніжжі — це ніби якір спасіння та надії [14, с. 13].

Різні форми хреста (грецький, римський, шестикінцевий, восьмикінцевий 
тощо) поширилися і в Україні, де його, як символ християнства, застосовують 
в архітектурі (увінчальні, надмогильні, придорожні), в літургії (процесійні, на-
престольні, ручні), побутово-обрядовій діяльності (настінні — йорданські; на-
грудні, згарди, хрести-мороки) [21, с. 17]. Деякі з них відомі ще в перші століття 
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християнства в Україні, йдеться, зокрема, про еколпіони. Давньокиївські ен-
колпіони прикрашали, як правило, християнськими зображеннями — Ісуса 
Христа, Богородиці, а також рослинними елементами тощо. Такі хрестики зна-
йдено в різних місцевостях України, зокрема на Київщині, у Галичі [26, с. 199].

У Галичі також виявлено багато малих кам’яних хрестиків. На деяких 
із них, чотирикінцевих, прозирає декоративно-орнамен тальне оздоблення тла 
з елементами кола з крапкою по центру фігури перехрещеного ромба.

Крім хрестів як окремих знаків, їхні зображення використовують в оздо-
бленні різних архітектурних об’єктів. Так, хрести виявлено на капітелях 
Десятинної церкви, Михайлівського Золотоверхого монастиря. Зображення 
різних чоти- й шестикінцевих хрестів виконані на стінах церкви св. Пантелеймона 
в Галичі [28, S. 36].

Серед інших предметів церковно-релігійного призначення особливу увагу 
привертає застосування хреста в декорі саркофагів. Різні його форми, пере-
важно чотирикінцеві, з розширеними на завершеннях кінцями, включені 
до орнаментальних композицій з рослин, розет, риб тощо. Широко використо-
вується мотив так званого «розквітлого хреста». Пропагований церквою та її 
обрядовим мистецтвом, хрест поступово проникає і в побутові предмети (на-
приклад, прикрашені колти).

Символ хреста Ісуса, запроваджений у Київській Русі, утверджується ра-
зом із християнством. У післякнязівський період, незважаючи на деякий занепад 
мистецтва, особливо металообробки, хресторобне ремесло все ж продовжує свій 
розвитися. Із деякими змінами триває виготовлення малих нагрудних хрестиків; 
енколпіони поступово зникають і перетворюються на звичайні двосторонні хрес-
ти; змінюється й матеріал: бронза на мідь, срібло або золото [20, с. 6].

Піднесення хресторобного мистецтва відбувається з XV–XVI ст. Його 
зумовили загальні зміни в декоративно-прикладному мистецтві того періоду, 
поширення цехового виробництва, засвоєння досягнень західного мистецтва. 
Виникають нові форми й типи хрестів, удосконалюється техніка їхнього виго-
товлення. Від цього часу й до початку ХХ ст. зберігся значний фактологічний 
матеріал таких виробів. Хрести різного призначення з металу, дерева, каменю 
тощо виготовляли міські ремісники, монастирські майстерні, народні умільці.

Велику групу становлять дерев’яні літургійні знаки — напрестольні, ручні, 
процесійні. До найдавніших належить хрест ХVІ ст., тло якого поділено на де-
кілька «клейм». У кожній із цих площин уміщено, як правило, багатофігурні 
мініатюрні просторово вирішені сцени на релігійну тематику. Наприклад, 
у центральній частині на середхресті передано Розп’яття з Пристоячими. 
Виконання пам’ятки позначено пластичною виразністю, чіткими пропорціями 
фігур [23, с. 19–23].
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Однофігурна різьба є типовою для хрестів XVIІІ–ХХ ст. На них з одного 
боку зображали Розп’яття, а з іншого, здебільшого в повний зріст, — Бого-
родицю з дитиною на руках і на півмісяці. На кінцях середнього перехрестя 
часто розміщували погруддя святих. Інколи такі напівфігури різьбили на ниж-
ньому та верхньому перехресті, але частіше — ініціали й декоративні мотиви 
у вигляді зигзагів, квадратів, рисок тощо. Тло основного зображення могло 
бути оздоблене зірками або паралельними врізами. Написи на верхньому, се-
редньому та нижньому перехрестях такого змісту: ІНЦІ, ІС ХС, НИКА, МЛРБ 
(мъсто лобноє рай бысть) [18, с. 24].

У XVІІ–XVIІІ ст. під впливом західноєвропейського мистецтва пластичні 
форми на хрестах стають заокругленими та реалістичнішими. Поза тим, існує 
і площинна різьба, якій у цей період притаманна витонченість. У ХІХ ст. широ-
кого побутування набуває спрощене, примітивніше різьблення. Згадану тен-
денцію в Західній Україні можна пояснити закриттям наприкінці XVIІІ ст. 
монастирів — потужних виробників цієї продукції і перехід справи виготовлен-
ня хрестів до рук міських та сільських майстрів. Народні ремісники не звертали 
особливої уваги на реалістичності різьблення, а зосереджувалися на символіч-
ності (знаковості) зображуваного [18, с. 16–17; 22, с. 262–263]. У такому стилі, 
наприклад, виконані ручні хрести ХІХ ст. із сіл Гавриляк Тлумацького та Рожнів 
Косівського районів, що зберігаються в Івано-Франківському обласному ху-
дожньому музеї. На дев’ятикінцевому хресті з Рожніва з двох боків вирізьбле-
не у низькому рельєфі лаконічне зображення Ісуса, а під ним — вписаний 
у квадрат знак хреста. Фігура розміщена з одного боку на фоні, декорованому 
врізаними прямими лініями, а з іншого — різноманітною штриховкою. У ХІХ 
— на початку ХХ ст. народні умільці Галичини, Карпатського регіону, Поділля 
з особливою симпатією виконували ручні та напрестольні хрести схожого ти-
пу, прикрашені однофігурними зображеннями, доповнені часто голівками ан-
гелів, «головою Адама», символами сонця, місяця, з покриттям усього тла або 
тільки його контурів сухою різьбою.

З інтенсивним розвитком церковної архітектури набувають розповсю-
дження ковані увінчальні хрести. Типологія кованих хрестів — багата й розма-
їта. На думку дослідниці художнього металу С. Боньковської, найдавнішим ар-
хетипом надбаного хреста, що дійшов до нашого часу, є чотирикінцевий 
рівносторонній хрест, на середхресті та завершеннях кінців якого розміщені 
«пуклі» (круглі випуклі бляхи). Такий хрест XVII ст. відомий, зокрема, з пам’ятки 
українського ренесансу — львівської церкви св. Успіння [3, с. 73; 2, с. 135–136].

У другій половині XVIIІ–ХІХ ст. на Лемківщині, Бойківщині та Закарпатті 
широко побутують дво- і трьохраменні хрести [3, с. 89–90]. Зокрема, ми вияви-
ли їх у селах Пасіка Свалявського та Нижні Ворота Воловецького районів 
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(Закарпаття). Останній встановлений на церкві 1889 р. Цей шестикінцевий 
хрест, що формою нагадує образ світового дерева, пишно декорований гнути-
ми компонентами, а його вершину увінчує знак сонця.

У Карпатах, зокрема на Гуцульщині, крім багатокінцевих, виготовляли 
й чотирикінцеві хрести. Цю форму оздоблювали в підніжжі півмісяцем та інши-
ми елементами (зірочками, ліліями тощо). Такі хрести збереглися на церквах 
сіл Ямна, Делятин та ін. Кінці хреста на церкві св. Михайла у с. Ямна виконано 
з трьох паралельних прутів. На їх завершеннях та середхресті прикріплені ве-
ликі «пуклі», від яких відходять хрещаті додатки з криволінійними елементами. 
У нижній частині знаку виконано півмісяць. Загалом пам’ятка відзначається 
довершеною композицією, чіткою конструктивною схемою.

Хрест упродовж багатьох сторіч трансформувався з простого знаку, 
пов’язаного з язичницькою міфологією, на християнський знак з багатою іко-
нографією. Від початку офіційного визнання християнської релігії цей знак 
набув широкого розповсюдження як символ страждань і смерті Ісуса, Віри 
у спасіння. Вшанування хреста згідно з християнським ученням має свою ре-
альну історію, де пояснюється його віднайдення та надзвичайні події, що су-
проводжували цей процес. Уведений церквою до її символіки, хрест викорис-
товують у релігійних обрядах, побуті, меморіальній скульптурі тощо. Впродовж 
століть відбулося утвердження не тільки низки основних форм таких сакралі-
зованих знаків, але й художньо трансформованих. Із запровадженням христи-
янства в Київській Русі різні варіанти хреста поширюються в українських зем-
лях. Розвиток типів цих знаків, технологія їхнього виготовлення в Україні 
багато в чому залежали від загального стану та тенденцій розвитку декоративно-
ужиткового мистецтва певного історичного періоду.
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В часи Центральної Ради та УНР в Україні нарешті настали сприятливі умови 
для заснування потужної мережі музеїв. Перед національною інтелігенцією по-
став широкий спектр невідкладних завдань, який полягав, зокрема, і в порятунку 
історико-культурних і мистецьких скарбів. Саме заходами ентузіастів із багатьох 
міст і містечок були врятовані від знищення і вивезення за межі України культур-
ні цінності, що поклали початок архівним, бібліотечним і музейним установам.

На цю добу припадає заснування музеїв на старосвітській Полтавщині. 
Так, 1917 р. засновано музеї у Хоролі й Миргороді, 1918 р. — в Лубнах 
і Переяславі, 1919 р. — у Прилуках і картинна галерея в Полтаві, 1920 р. — 
у Гадячі, Золотоноші, Лохвиці, Миргороді (вдруге відкритий), Ромнах, 1922 р. 
— у Червонограді (Краснограді). В. Дубровський подає перелік українських 
музеїв, в тому числі з Полтавщини: Миргородський і Хорольський районові 
музеї Лубенської округи, Лубенський центральний пролетарський музей, 
Червоноградський районовий музей, Прилуцький окружний музей, Гадяцький 
і Лохвицький районові музеї Роменської округи, Роменський окружний музей 
та Центральний пролетарський музей Полтавщини (у Полтаві) [1]. 1930 р. в с. 
Нероновичі (нині с. Великі Сорочинці) на Миргородщині засновано літературно-
меморіальний музей М. Гоголя [2]. Напередодні німецько-совєтської війни 
в Полтавській області діяли музеї у Полтаві (краєзнавчий і художній), 
Кременчуці, Лубнах й Миргороді (краєзнавчого характеру), бо музеї в Ромнах, 
Прилуках і Краснограді відійшли за адміністративно-територіальним поділом 
до інших областей [3]. Золотоніський музей проіснував п’ять років і 1925 р. всі 
експонати передали до Черкас. 1937 р. музейні установи в Гадячі (присвячений 
видатному діячеві М. Драгоманову) і Хоролі ліквідували, експонати передали 
до Лохвиці й Ромен, Лубен і Миргорода.

У Державному архіві Полтавської області (далі — ДАПО) матеріалів щодо 
музейних установ довоєнного періоду — небагато, статистичні дані — мізерні 

Віталій ХАНКО

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ
ПРО МУЗЕЙНІ УСТАНОВИ ПОЛТАВЩИНИ

(перша половина ХХ ст.)
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(вони вписані в документах Лубенського окрвиконкому та відділу народної 
освіти, Полтавського губвиконкому). Зокрема, з них можна почерпнути окремі 
дані стосовно музеїв у Лубнах, Миргороді й Хоролі, а також у Полтаві. У річ-
них звітах державних музеїв Полтавської області, починаючи з 1953 року, 
більш докладно висвітлені різні сторони їхнього побутування. Інколи можна 
натрапити на вельми характеристичні папери, такі як акти вилучення цінних 
експонатів з музеїв чи їхня вимушена передача іншим установам тощо.

Активний музейницький рух на Полтавській землі розпочався 1917 р. за-
снуванням двох регіональних музеїв у Хоролі й Миргороді. Про перший музей, 
його ініціатора та історію є докладні дані й матеріали, що зберігаються далеко 
за межами України, на Уралі, в Катеринбурзі. В Уральському архіві літератури 
та мистецтва у фонді відомого російського письменника й фольклориста 
В. Бірюкова зберігається його щоденник, власні друковані видання хороль-
ського періоду, примірники газет м. Хорола за 1917 р., інші папери (він був 
ініціатором влаштування виставки українських старожитностей, на основі якої 
постав музей у Хоролі [4]).

Дата заснування Миргородського музею (1917) стала відомою нещодавно 
завдяки зусиллям краєзнавця Г. Журавель: вона дізналася про неї із докумен-
та, віднайденого в Центральному державному архіві вищих органів влади 
і управління України (далі — ЦДАВОВУ) [5]. Про історію цього музею на сьо-
годні нічого невідомо. 1919 р. денікінці вивезли музейні скарби, тому 
О. Сластьону прийшлося вдруге заснувати музей 1920 року.

Утвердження совєтської влади на початку 20-х рр. ХХ ст. йшло паралель-
но з активним атеїстичним наступом, що виявилося у закритті храмів, вилучен-
ні мистецьких цінностей і культового майна, передачі їх до музейних сховищ. В 
ДАПО нам вдалося віднайти два списки художніх речей із Архієрейської 
(Покровської) церкви в Полтаві, датованих 27 лютого і 3 березня 1921 року [6]. 
До Центрального пролетарського музею Полтавщини (колишнього природничо-
історичного музею Полтавського земства) було передано культові предмети 
XVІІ–ХІХ ст. Серед них: українські візерунчасті килими, плащаниця, портрет 
невідомого архієрея, ікони, чаші, потири, позолочений хрест, меблі, частини 
іконостаса роботи знаменитого сницаря і скульптора Сисоя Шалматова — цар-
ські врата, різьблені статуї, голови ангелів.

Цікавим є документ, що має назву «Спис речей, одібраних з картинної га-
лереї для партклубу» за 1925 рік [7]. У переліку названі предмети типово дво-
рянського побуту: бра, канделябри, супові вази, порційні соусники, столові 
сервізи, підставки для ножів, для склянок і для ваз, бокали, чарочки для лікеру 
та вина, вазочки для варення і для морозива, кришталеві маснички, килими, 
різні набори меблів, в тому числі столик самоварний, трюмо. Або ж гравюра 
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із зображенням красуні-графині С. Потоцької, літографія із зображенням нім-
фи, малярські композиції із видами моря, чужоземні краєвиди, Мадонна, дівчи-
на з квітами, акварельні голівки аристократок, пастель «Поцілунок» та інше.

Найбільші приватні зібрання у старосвітській Полтавщині мали нащадки 
українських гетьманів Д. Апостола — Муравйови-Апостоли, К. Розумовського 
— князі Рєпніни, козацької старшини — Кочубеї, Галагани, Горленки, Бутовичі, 
Ломиківські, Лук’яновичі, Родзянки, Трощинські, Марковичі, Милорадовичі, 
нащадки прибулих дворян — Капністи, де Бальмени, Фролови-Багрєєви. 
Представники цих родів, як було заведено у ХVІІІ і ХІХ ст., подорожували, 
скуповували предмети й зразки мистецтва, модні на той час. Здебільшого, це 
комплекти меблів, тканини з Європи й Сходу, набори з порцеляни і скла, брон-
зові статуетки, зразки малярства, скульптури й графіки, зброя та інше.

Нині широко відомі колекції, приміром, князів Кочубеїв чи Рєпніних, що 
склали основу Полтавської картинної галереї, нащадків українського вельмо-
жі Д. Трощинського, історика В. Ломиківського або дворян Фролових-
Багрєєвих у Миргородському музеї. Вони не мали виразно національного 
спрямування і з українством їх єднали окремі предмети, передусім портрети 
та ікони стилю українського бароко (останні пензля знаменитих Боровиків 
і В. Боровиківського були у Трощинських і Ломиківських).

З приватних музейних зібрань значним обсягом вирізнялася колекція дво-
рянки К. Скаржинської, подарована нею Полтавському земству (в 1906 р.), 
а також велика і потужна за характером збірка Галаганів із Сокиринець ко-
лишнього Прилуцького полку й повіту Полтавської губернії. На жаль, на сьо-
годні ніхто з фахівців історії рідної культури і мистецтва не згадує про Галаганів 
як збирачів українських старожитностей, меценатів, фундаторів храмів і спо-
руд. Галаганівська збірка складалася із речей української історії, різних царин 
культури, творів пластичного та орнаментального мистецтва, раритетів теа-
тральної культури, коштовного архіву й бібліотеки. Приватна збірка Галаганів 
щасливо пережила катаклізми кінця 10-х — 20-ті рр. ХХ ст. і збереглася у не-
доторканості. Останній власник Сокиринець, Ламсдорф-Галаган, спеціально 
організував публічний музей.

1927 р. постало питання про перевезення музейних скарбів до повітового 
міста Прилуки. В ДАПО зберігається документ дирекції Полтавського музею, 
який свого часу надіслали до губосвіти у справі перевезення музейних експона-
тів із Сокиринець до Полтави. Для здійснення цього наміру прохали виділити 
два вагони, асигнувати три мільйони карбованців й розпорядитися, щоб 
Прилуцький і Сокиринський виконкоми не чинили перешкод. У службовій за-
писці подається таке мотивування: «у старому родовому маєтку Галаганів ма-
ються речі остільки цікаві для науки і для мистецтва, що вони мають бути в яко-
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мусь центральному місці, де б широкі кола громадянства мали змогу 
використати їх для науки, сприяли розвитку української, а тим самим і всесвіт-
ньої культури. Таким місцем якраз являється Центральний пролетарський му-
зей у Полтаві, де є багато вищих і середніх шкіл, де є наукові сили, які користу-
ються музейним матеріалом для своєї роботи і яким вони так потрібні.

До того ж, хоч збірки Полтавського музею величезні, є в ньому деякі від-
діли представлені слабо через те, що в дореволюційний часи добути щось для 
музею у багатого полтавського панства не було можливости і тільки революція 
дала змогу поповнити музей коштовними речами панського побуту, як карти-
ни, меблі, фарфор, хрусталь і т. п. В Сокиринцях дуже багато речей для цього 
відділу і при тім незвичайної ваги, бо вони також мають значіння чисто мис-
тецького боку» [8]. Крім того, у документі зазначено, що «місцеве населення 
і влада не бажають допустити з Сокиринець у Полтаву усі ці речі, впорядкував-
ши з них на місті вже свій музей» [9].

Наступного, 1928 р. в «Бюлетені Прилуцького окружного музею» у двох 
числах докладно подано перелік скарбів Галаганівської збірки, що стала на-
ріжним каменем новопосталого музею [10].

В ДАПО зберігаються небагато документів про діяльність музеїв за 20-ті рр. 
ХХ ст., передусім Лубенської округи. Докладнішими є матеріали про діяльність 
державних музеїв області післявоєнного часу. Вони сконцентровані у річних 
звітах, різного роду службових паперах, надісланих на адресу облуправління 
культури.

Насамперед, вони яскраво висвітлюють ставлення місцевих керівників 
до куль тури. Навесні 1924 р. на засіданні Миргородського райвиконкому вирішили 
виселити музей з будинку колишнього купця С. Івашини-Надтоки в інший буди-
нок. З цього приводу завідувач музею І. Плескач у листі до Лубенського окружно-
го відділу народної освіти писав: «висилка музею пошкодить художнім і науково-
історичним цінностям» і що «будинок школи, куди мають перевести музей, як по 
зовнішности, плану так і по величині не відповідають завданням і вимогам музею» 
[11]. За рік до цього музею виділили націоналізований мурований будинок по 
Гоголівській вулиці, 127, що мав 6 кімнат площею 240 кв. м. Його інтер’єри за про-
ектами сина О. Сластьона — Юрія, були пристосовані до потреб музею.

Про недопустимість виселення Миргородського музею в інше непристо-
соване приміщення висловився й директор Полтавського музею, археолог 
М. Рудинський [12]. Терміновим листом Полтавському губвиконкому 
і Лубенському окрвиконкому Наркомосвіта з Харкова категорично заборони-
ла будь-яке переведення у Миргороді, адже це може «призвести до порушення 
діяльності музею, псування і навіть загибелі експонатів одного з найцінніших 
провінційних музеїв Полтавщини» [13].
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Зі звіту Миргородського райвиконкому довідуємося, що у 1926–1927 рр. 
у музеї нараховувалося 447 експонатів художньо-промислового відділу, 420 
— археолого-історичного, 129 — сільськогосподарського, 180 — етнографіч-
ного, 126 — природничого [14]. Зі згаданого вище «Акту огляду Миргородського 
районового музею» випливає, що на кінець 1932 р. в музеї були ліквідовані 
мистецький, етнографічний та природничий відділи. З початком 1933 р. почали 
формувати нову експозицію у пропагандистсько-дидактичному аспекті. З тек-
сту акту, складеного київським музейником М. Горватом, дізнаємося, що 
Миргородський райвідділ освіти свавільно відібрав у музею дві кімнати, «де 
улаштував свою канцелярію й сидів у музеєві більше року (до листопаду 1932 
року)» [15]. Попри все, Миргородський краєзнавчий музей був найкращим 
на Полтавщині і взірцевим для музеїв у Лубнах, Хоролі, Гадячі, Прилуках, 
Ромнах. Музей у Миргороді, як і багато інших музейних установ, пережив оку-
пацію німецьких нацистів, грабування експонатів і спалення будинку.

З 1943 р. відновлюється діяльність музейних закладів Полтавської області, 
проте умови їхнього матеріального існування були жалюгідні. У серпні 1952 р. 
чиновники комітету в справах культурно-освітніх установ у Києві прийняли 
рішення ліквідувати музеї в Миргороді, Лубнах і Лохвиці [16], узгодивши його 
з партійним керівництвом і Радою Міністрів УРСР. Місцева влада у Полтаві 
й районних центрах сприйняла це як належне до виконання. На щастя, набли-
жалося офіційно заплановане свято 300-річчя приєднання України до Московії 
і музеї, як установи культурно-освітнього й пропагандистського характеру, 
повинні були взяти участь у масових заходах. Тому кошти на ремонт музейних 
закладів знайшли швидко: 1 травня 1954 р. відкрили музей у Лохвиці, 20 червня 
1954 р. — в Миргороді.

У першій половині 50-х рр. ХХ ст. в обласних центрах були створені комі-
сії по міжвідомчому перерозподілу музейних експонатів. За задумом членів 
комісії «багатші музеї» мусили частину своїх експонатів, насамперед мистець-
кі твори, передати «біднішим»: зокрема, це стосувалося «багатшого» 
Миргородського краєзнавчого музею і, відповідно, «біднішого» — Полтавського 
художнього музею. Бібліотечні скарби, що зберігалися в одній із кімнат музею 
в Миргороді, передали Центральній державній історичній бібліотеці в Києві 
та деяким установам Полтави, мотивуючи це тим, що у книжковому фонді ра-
йонних музеїв не можна зберігати дореволюційну іноземну літературу (вона 
кваліфікувалися як «застарілі видання»).

12 січня 1954 р. працівники музеїв із Полтави склали акт про невідповід-
ність зберігання мистецьких творів у Миргороді (вони були виставлені в екс-
позиції) та Лохвиці (їх зберігали на горищі музейного будинку) і про потребу 
негайної реставрації [17]. Через три місяці обласна партійна газета спішним 
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порядком друкує статтю заступника директора Полтавського художнього му-
зею П. Горобця, де зазначено, що: «В Лохвицькому і Миргородському краєз-
навчих музеях довгий час зберігалися твори живопису ХVІІІ та першої поло-
вини ХІХ сторіч. Для зберігання таких творів живопису в районних музеях 
немає можливості створити відповідні умови, тому полотна псуються і багато 
з них вже зараз потребують реставрації. В той же час вони можуть бути цінним 
і значним поповненням експозиції російського портретного мистецтва 
в Полтавському художньому музеї» [18].

Наприкінці листопада 1954 р. у Миргороді музейники відкрили картинну 
галерею зі зразків довоєнного зібрання. А. Шевченко, тодішній працівник му-
зею, писав, що у галереї демонстрували твори українських і російських мистців 
ХVІІІ–ХІХ ст., які раніше зберігали у палацах і кам’яницях дідичів і шануваль-
ників культури та історії на Миргородщині. Низка робіт належала класикам 
українського мистецтва В. Боровиківському та О. Сластьонові (варто згадати, 
що відкриття картинної галереї в Миргороді неадекватно сприйняли в Полтаві 
— з обласного управління культури направили листа до Миргородського рай-
кому партії з пропозицією зняти з посади директора музею К. Гунька).

За офіційними розпорядженнями Міністерства культури УРСР до Полтави 
передали коштовні малярські роботи ХVІІІ — першої половини ХІХ ст. (по-
чатковий список включав понад два десятки експонатів), серед них — портрети 
вельмож О. Безбородька та Д. Трощинського пензлів австрійця Ф. Лампі 
й українця В. Боровиківського, артистично виконаний пастельний портрет 
миргородської дворянки С. Вульферт, фахово виконана копія «Флора» із зі-
брання історика й етнографа В. Ломиківського, портрет генерал-лейтенанта 
В. Орлова-Денисова пензля англійця Дж. Доу із зібрання декабристів 
Муравйових-Апостолів, портрет дідички Данилевської роботи талановитого 
кріпака Яремка з Олефирівки, портрети представників роду Фролових-
Багрєєвих, князя Прозоровського, невідомих осіб тощо.

Миргородський краєзнавчий музей ще й раніше зазнав відчутних втрат. 
Десь 1933 р. до Галереї картин Тараса Шевченка в Харкові передали портрет 
А. Лук’яновича пензля Великого Кобзаря (нині в Києві). Нічого не відомо про 
місцезнаходження портрета Вульферт в образі амазонки на коні (І. Рєпіна), 
який старожили ще бачили в повоєнні роки. Деякі з мистецьких речей потрапи-
ли до Харкова та Одеси. У 50-х рр. ХХ ст. немало бібліотечного і музейного 
майна вивезли до Центральної державної історичної бібліотеки в Києві, 
Полтавського краєзнавчого музею, до музею Полтавської битви. Приміром, 
щодо останнього: комплект журналу «Русская старина», окремі числа 
«Киевской старины», газети «Полтавские губернские ведомости» за 
1851–1861 рр., звіти Полтавського земства, іноземну літературу передали 1950 р.  
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[19]. Того ж року до Полтави для нововідкритого літературно-меморіального 
музею Івана Котляревського вивезли річний комплект рідкісного журналу 
«Основа» за 1861 р. з відбитками печатки «Бібліотека та архів Миргородського 
музею» і написом «Миргородская общественная библиотека» (заснована 
А. Свидницьким).

У Лохвицькому краєзнавчому музеї старосвітські картини й портрети збе-
рігали не на належному рівні, вони мали пошкодження у вигляді порізів й вдав-
лень, осипання фарбового прошарку. Їх забрали до Полтави  [20] й реставру-
вали. Полтавський художній музей у жовтні 1954 р. подарував музею у Лохвиці 
дещо зі своїх збірок: два народних рушники, дві плахти, дві хустки і шість робіт 
сучасних київських майстрів, а також помпезні агітаційні альбоми й плакати 
для експозиції. Натомість з Лохвицького музею, крім мистецьких творів, ви-
лучили експонати з дорогоцінних каменів, золота й срібла: золоті хрести, сріб-
ні чаші, ложечки, дарохранительниці, монети, медалі «За усердие», «За усми-
рение Венгрии и Трансильвании 1849 г.», «За усердную службу 1881–1894 гг.», 
Георгіївський хрест тощо. Влітку 1955 р. з музею до Центральної державної 
історичної бібліотеки вивезли видання дореволюційного періоду, бо для музею 
вони «не мають ніякої цінності»  [21].

З наведеного констатуємо, що українські музеї на прикладі Миргородського 
і Лохвицького зазнавали ідеологічного тиску, адміністративного свавілля, цінні 
в мистецькому відношенні експонати, бібліотечні й архівні надбання ґвалтовно 
вилучали до центральних закладів історії та культури. Внаслідок таких дій ре-
гіональні музейні установи ставали біднішими й менш виразними в експозицій-
ному плані, не кажучи вже про офіційну вимогу будувати експозиції за 
марксистсько-ленінською схемою розвитку суспільства.
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Борис Григорович Возницький — особистість унікальна: внесок його в ук-
раїнську культуру є неоціненний. Директор Львівської галереї мистецтв (ЛГМ), 
він зібрав і врятував від знищення понад 20000 пам’яток мистецтва. Кожна екс-
педиція, що їх уже понад сорок п’ять років провадить Б. Г. Возницький, завжди 
науково обґрунтована і ретельно продумана. Інколи привезені ним експонати 
докорінно міняли точку зору не тільки на творчість окремих митців, а й на сам 
процес розвитку українського мистецтва.

Возницький — реставратор пам’яток архітектури. У цій ролі він виступає 
одночасно в кількох іпостасях: археолог, замовник і виконавець робіт, дослід-
ник і автор проекту, керівник робіт. Він підняв із руїн Олеський замок, відтво-
рив саму споруду та її інтер’єри, наповнив їх експонатами. Відродив замок 
у Золочеві, палац, який у 1872–1954 рр. служив в’язницею. При відтворенні 
будівлі Возницький приділяє багато уваги її довкіллю, намагаючись наблизити 
його до конкретної історичної доби.

Борис Возницький організував єдину в Україні студійну експозицію дерев’-
яної скульптури, реконструювавши приміщення монастиря капуцинів в Олесько, 
що його перед тим експлуатувало і знищувало училище трактористів.

Як художник-дизайнер, Возницький, завдяки бездоганному смаку, є авто-
ром першокласних експозицій у палаці Потоцьких, музеї «Львівська сакральна 
барокова скульптура ХVІІІ ст. Творчість Іоанна Георгія Пінзеля» та в Олесь-
кому зам ку, частина якого відтворює історичні інтер’єри замку, а частина при-
свячена галереї мистецтв.

Возницький фактично керує й організовує величезну роботу реставраторів 
ЛГМ. Завдяки їм був своєчасно врятований іконостас П’ятницької церкви 
у Львові, історичні батальні полотна Мартіно Альтамонте, ікона Львівської 
Богородиці XIV ст., надгробки XVI–XVІІ ст., західноєвропейська скульптура 
XV–XVІІІ ст., твори Пінзеля, інші шедеври. Саме Возницький атрибутував твори 
Йова Кондзелевича, Іоанна Георгія Пінзеля, Жоржа де Латура та ін.

Леокадія АНЧИШКІНА

БОРИС ВОЗНИЦЬКИЙ
І ВІДРОДЖЕННЯ ОЛЕСЬКОГО ЗАМКУ
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2006 р. Борис Григорович відсвяткував вісімдесятирічний ювілей. У книж-
ці «Авторпортрет на тлі часу» (Львів, 2006) він розказує про своє багате на по-
дії і знахідки життя. Перед нами постає Майстер: талановитий, відданий своє-
му покликанню, закоханий у мистецтво і надзвичайно скромний. Перед нами 
тільки результати діяльності — відкриття, знахідки, здобутки, але процес по-
шуку і творчої діяльності залишається за лаштунками. Наприклад, сім років 
свого життя він присвятив реставрації і відновленню Олеського замку. Але все 
починалося в житті з малого…

Дев’ятнадцятирічний Борис Возницький закінчив війну під Кенігсбергом, 
проте демобілізували його тільки 1950 року: ще п’ять років він перебував на вій-
ськовій службі. У Курську Возницький служив разом із Сергієм Родіоновим, 
який у вільний час учив Бориса малювати. Під його впливом Борис після демо-
білізації вирушив до Львівського училища прикладного мистецтва ім. Івана 
Труша. Приїхав він туди пізно взимку, коли вступні іспити давно закінчилися. 
На щастя, директором училища був колишній фронтовик, і Возницькому вла-
штували окремі іспити. На останніх курсах в училищі історію мистецтв викла-
дав Володимир Овсійчук, який і порадив Возницькому зайнятися музейною 
справою, мистецтвознавством.

Закінчивши училище з червоним дипломом, Борис Возницький вирішив всту-
пати до Інституту живопису, архітектури і скульптури ім. І. Ю. Рєпіна Академії 
мистецтв СРСР. З 1956-го по 1962 р. він навчався на заочному відділені при кафе-
дрі історії й теорії мистецтва. У той час там викладали світила радянського мис-
тецтвознавства: А. Каганович, Ц. Матьє, И. Бартенєв, А. Чубова та інші. Борис 
Григорович згадує, що на їхні лекції збирався весь інститут.

У тогочасному Ленінграді було чимало такого, що вражало Возницького: 
Царське Село, Петергоф, Ермітаж, кімната, де мешкав Тарас Шевченко… І вже 
тоді, оглядаючи петербурзькі палаци, він замислився над долею нашої спадщи-
ни: чому в Україні не відновлюють і не реставрують фортеці, замки, палаци?…

По закінченні училища ім. Івана Труша, паралельно навчаючись у Ленінграді, 
Возницький викладав малювання у Винниківській середній школі під Львовом. 
Одночасно він розпочав науково-експедиційне вивчення Галичини й Волині. 
Йому завжди подобалася археологія, тож разом із учнями він проводив роз-
копки у Звенигороді, заснував там краєзнавчий музей. Після трьох років у шко-
лі якийсь час служив інспектором Львівського обласного управління культури, 
але дуже хотів працювати в музеї.

1960 р. Возницького призначили на посаду заступника директора Львівського 
музею українського мистецтва (ЛМУМ). Директором музею був тоді Іван 
Катрушенко, який підтримував молодого заступника в усіх його ініціативах. 
Наприклад, коли Борис Григорович запропонував пристосувати бернардинсь-
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кий костел, де розміщався харчовий склад, для музейних потреб, Катрушенко 
відповів: «Я піду у відпустку, а ти зроби».

Експедиційно-збиральницьку діяльність Борис Григорович розпочав, ще пра-
цюючи у ЛМУМі. Зокрема, Загоровський іконостас роботи Йова Кондзелевича він 
привіз із Волині, коли шукав матеріал для курсових та дипломної робіт під час на-
вчання в Інституті живопису, архітектури і скульптури ім. І. Ю. Рєпіна Академії 
мистецтв СРСР. А з реставратором Петром Лінинським вони привезли з експедиції 
дві скульптури Іоанна Георгія Пінзеля з с. Годовиці («Самсон, що роздирає пащу 
лева», «Жертвоприношення Авраама») та дві машини скульптур із м. Дубно.

1960 р. Возницький уперше поїхав за кордон — до Польщі. Тоді не існува-
ло митниці, тільки телефонна домовленість: праців-
ники музею везуть на виставку до Любліна україн-
ське народне мистецтво. Борис Григорович побачив 
у Польщі зовсім інший рівень музейної справи, чу-
довий стан місцевих архітектурних пам’яток і вже 
тоді йому спало на думку, що треба створювати 
щось подібне і на Львівщині: відновлювати місцеві 
замки та експонувати там мистецькі твори.

1962 р. Возницького тимчасово призначили ди-
ректором Львівської картинної галереї (ЛКГ), де він 
і працює вже понад сорок п’ять років. Із ЛМУМ він за-
брав дві скульптури Пінзеля (там їх навіть не взяли 
на облік) та бернардинський костел, який отримали 
1960 р. (був першим об’єктом для музеєфікації). У ньо-
му Возниць кий створив фондосховище картинної гале-
реї. У галереї на той час працювали Володимир Овсійчук, Володимир Вуйцик, Олена 
Ріпко, Володимир Любченко, Марія Видашенко та інші. Разом із колективом співро-
бітників Возницький продовжував активну пошуково-експедиційну діяльність.

Сам Борис Григорович уважає, що 1960–1970-ті були найцікавішими роками 
у його житті. Це був період експедицій, що дали можливість зібрати величезні ко-
лекції. Співробітники галереї на старенькій вантажівці, яку їм передав Львівський 
оперний театр, їздили Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською областя-
ми, рятуючи мистецькі твори. Сховищем для них був бернардинський костел, де 
мистецтвознавці складали, іноді навіть без інвентаризації, врятовані експонати.

Після 1946 р. тільки у Львівській області спорожніло понад 500 костелів 
і 800 церков. Нецінні храми пристосовували під склади й інші господарські при-
міщення. Іконостаси, дерев’яні скульптури, ікони тощо або виносили на гори-
ща, або знищували. Возницький згадує: «Це був час тотального знищення 
пам’яток, що були створені тут багатьма поколіннями» [1].

Б. Возницький
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Маршрут експедицій ЛКГ визначала сьогоденна актуальність. Наприклад, 
співробітники галереї реагували на дзвінки від місцевих жителів, які спостерігали 
нищення пам’яток культури. Багато допомогли у формуванні маршрутів експедицій 
польський дослідник Мечислав Гембарович та Павло Жолтовський, який подоро-
жував Україною, фотографував. Працівники галереї намагалися об’їхати всі хра-
ми, де збереглася барокова скульптура, ренесансні надгробки. Насамперед рятува-
ли твори XVI–XVII ст. Усі твори, які збереглися, у 1965–1966 рр. звозили до ЛКГ 
(завдяки цьому нині Львівська галерея мистецтв має унікальну експозицію надгроб-
ків). Слово «звозили» в цьому контексті, варте, як на мене, особливої уваги. Адже 
йшлося про надзвичайно важкі кам’яні скульптури, укомпоновані в кам’яні архітек-
турні споруди. У Возницького не було жодного технічного обладнання (наприклад, 
зручних мобільних кранів, які є тепер), лише кілька помічників і примітивний тран-
спорт. Попри всі труднощі, таки були вивезені надгробки з родинної усипальні 
Гербуртів з костьолу у с. Скелівка (колишній Фельштин) Самбірського району. 
Звідти походить і найдавніша врятована пам’ятка — дитячий надгробок Криштофа 
Гербурта (близько 1558 р., італійський майстер Джовані Марія Падовано-Моска).

Під час експедицій працівників ЛКГ Львівщиною з колишнього парафіяль-
ного костелу м. Жовква були демонтовані чотири широкоформатні батальні 
полотна XVII ст., зокрема «Битва під Віднем» та «Битва під Парканами» пензля 

Вигляд Олеського замку у 1969 р.
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італійського художника Мартіно Альтамонте. Це була надзвичайно складна 
операція, адже кожне полотно мало розмір понад 50 кв. м. Одночасно Возницький 
вистукав у стінах костелу схованку, де було близько 50 літургійних убрань з іта-
лійських, французьких та східних тканин ХVI–ХVII ст., та інші речі.

1965 р. в ЛКГ відкрили виставку «Львівський портрет XVI–XVIII ст.». Ось 
як оцінив її дослідник українського мистецтва В. Овсійчук: «Виставка виклика-
ла роздуми, інтерес до історії, насамперед до портретного мистецтва на Україні. 
Вона примусила відмовитись від давніх, протлілих стереотипів і повернула ва-
жіль на 180 градусів» [2]. Для цієї виставки мистецтвознавці під час експедицій 
збирали регіональний портрет у костелах, палацах, замках. Наприклад, 
у Дрогобичі на хорах Хрестовоздвиженської церкви знайшли 140 портретів 
з палацу Лянцкоронських. На думку Б. Возницького, галерея має найбільшу 
в Європі збірку регіонального портрету.

1967 р. в каплиці Боїмів була відкрита фотовиставка «Архітектурні 
пам’ятки Львова XІV–XVI ст.» — перша спроба в Україні пристосувати нечин-
ну культову споруду (раніше там був склад) для цілей музейної експозиції.

Збиральницька діяльність працівників галереї тривала, накопичилося чи-
мало експонатів. Тому в картинній галереї створили три зали для експозиції 
виставки «Українське мистецтво XVI–XVIІІ ст.». Але Борис Григорович увесь 
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час замислювався над програмою створення нового музею, основою якого мав 
стати зібраний за роки матеріал.

В експедиціях були зібрані твори майстрів — представників різних культур, 
які працювали на Галичині: крім українців, то були німці, австрійці, поляки, іта-
лійці, французи, греки, вірмени. Їхня творчість впливала на формування і розви-
ток мистецтва в цьому регіоні, на місцеві художні традиції, особливо іконописні, 
які, своєю чергою, визначили характер творчості іноземців. Відтак, вирішили 
створити музей регіонального, а не українського мистецтва. Він мав відтворити ті 
історичні й художні процеси, які відбувалися на цих землях протягом кількох 
століть. Такий широкий культурологічний погляд уперше сформулював той-таки 
невгомонний директор ЛКГ. Возницький вирішив реалізувати свою давню мрію 
— реставрувати один із місцевих замків і саме в ньому створити новий музей.

Замки в УРСР використовували, здебільшого, під лікарні або профтехучили-
ща. 1968 р. в найкращому стані був Свірзький замок, але в ньому відкрили будинок 
творчості архітекторів. Начальник Обласного управління архітектури А. Шуляр 
запропонував Возницькому реставрувати Олеський замок і пообіцяв допомагати.

У Бориса Григоровича зберігалися матеріали про Олеський замок архітекто-
ра Вітольда Мінкевіча, який ще в 1930-х рр. разом із Альфредом Маєвським почи-
нав першу реставрацію замку. У Львові жила дружина архітектора, польська ху-
дожниця Софія Альбіновська (сам Мінкевіч 1946 р. виїхав до Польщі). У неї 
збереглися матеріали про реконструкцію Олеського замку: креслення та проекти 
відбудови в 1930-х рр., опис замку 1756 р. тощо. Весь цей архів на початку 1960-х рр. 
Альбіновська передала Возницькому, і згодом він йому дуже прислужився.

Наприкінці 1969 р. голова облвиконкому Семен Стефаник підписав наказ 
про передачу Олеського замку в оренду ЛКГ. 8 березня 1970 р. до замку при-
була група мистецтвознавців та реставраторів і роботи почалися. Спочатку 
розбирали замуровані дверні проходи й новітні елементи, добудовані для гур-
тожитку профтехучилища № 10.

1970 р. інституту «Укрзахідпроектреставрації» не існувало, тому на по-
чаток реставраційних робіт у замку існував тільки ескізний проект. Усе вирішу-
вали «планерки» на об’єкті. Кожен тиждень збиралися Борис Возницький, 
Андрій Шуляр та головний архітектор Львівських міжобласних реставрацій-
них майстерень Іван Могитич і вирішували, де буде проводка, розводка, опа-
лення тощо. На стінах крейдою від руки робили креслення… [3]

Цікаві коментарі самих учасників реставраційних робіт: «На початках руїна 
замку не викликала захоплень, навпаки, безнадійно гнітила. Потрібно було під-
коритися всепереможній вірі Бориса Григоровича Возницького і самому пові-
рити, що замок відновиться і в ньому розміститься єдиний в Україні художній 
музей такого масштабного профілю» [4]; «Темпи реставрації приміщень замку 
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були великими, щоб ніхто 
не спам’ятався. Ми зараз бачимо, скіль-
ки ще треба було зробити до нормаль-
ного реставраційного закінчення» [5].

Було кілька значних проблем, що 
потребували негайного вирішення, на-
приклад перекриття даху. Спробували 
накрити дах черепицею, але, як згадує 
Возницький, при сильних поривах ві-
тру поряд із замком ходити було не-
безпечно — падала черепиця. Тоді 
мистецтвознавці вирішили перекрити 
дах тради цій ним для XVII-го ст. ма-
теріа лом — гонтою.

Потрібно було робити нові схо-
дові марші. Слід зазначити, що в часи, 
коли реставрувався замок, будь-які 
будівельні матеріали були дефіцитом. 
Тому для сходових маршів використа-
ли бетон із мармуровими вкраплення-
ми (Борис Григорович досі шкодує, 
що не вдалося зробити кам’яні сходові 
марші).

1970 р. під час електромонтажних робіт робітники відкрили невідомий 
первісний вхід до замкової каплички (на той час існував інший вхід, зроблений 
пізніше). У давньому вході зберігся фрагмент дерев’яного готичного порталу, 
який ретельно відреставрували. Пізніший вхід замурували, а в стіну вмонтува-
ли епітафійну плиту. При тинькуванні стін каплиці реставратори застосували 
техніку «під рукавицю», поширену у XVI–XVII ст. Усі ці заходи дали можли-
вість відтворити первісний вигляд каплиці св. Анни.

Перед початком реставраційних робіт у замку проводили ретельні дослі-
дження, а на подвір’ї та призамковій території — археологічні розкопки. 
Відкриття, зроблене під час реставраційних робіт в Олеському замку під керів-
ництвом Б. Г. Возницького, не тільки змусило побачити історію замку в зовсім 
іншому світлі, а й доповнило історію України давньоруського періоду: до се-
редини ХХ ст. вважали, ніби перша кам’яна забудова Олеської фортеці-замку 
стосується часів володіння ним Іваном Даниловичем: «Іван Данилович замість 
давнои деревянои твердині збудував гдесь в роках 1590–1610 цілком новый за-
мок мурованый, котрый стоит до ныне» [6].

Б. Возницький під час реставрації Олеського замку
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Отже, досліджуючи зовнішні стіни, науковці під пізнішими шарами тиньку 
виявили кладку, яку використовували наприкінці ХІІІ — на початку XIV ст. А 
археологічні розкопки, проведені на замковому подвір’ї, виявили залишки 
фундаментів давньоруського муру (шириною 2 м). Вивчивши віднайдені фунда-
менти, співробітники галереї реконструювали втрачену частину східної стіни 
та надбудували типову для давньоруських часів дерев’яну галерею. Так замок 
набув вигляду, що відповідав трьом основним періодам його забудови. Тим са-
мим було науково підтверджено, що перша кам’яна забудова Олеського замку 
належить саме до давньоруського періоду.

Велику допомогу при реставрації замку надали студенти Львівського ін-
ституту декоративного та ужиткового мистецтва, які сім років поспіль під ке-
рівництвом Володимира Овсійчука проводили літню практику в Олеську. Саме 
студенти 1970 р. виявили кам’яну кладку замкової криниці й розчистили її 
верхню частину. Під час цих робіт із шурфу витягли кілька кам’яних скульптур, 
які згодом поставили в парку. За допомогою студентів було розчищено вісім 
метрів криниці, але продовжувати роботи було небезпечно. Возницький вирі-
шив запросити бригаду шахтарів з містечка Червоноград Львівської області. 
Загалом вдалося розчистити 22 метри шурфу криниці. За наявними описами 
зробили конструкцію для добування води.

Замкові кімнати та зали потрапили до рук реставраторів у жахливому 
стані. Фрагменти розписів залишилися тільки у трьох залах. У кількох залах 
збереглися невеличкі фрагменти ліпнини. Будівля якийсь час стояла без даху 
й віконних шибок, тому багато декоративних елементів, які існували ще на по-
чатку ХХ ст., були повністю втрачені.

Але кожен автентичний елемент, що зберігся до того часу, ретельно до-
сліджували й реставрували. За інвентарними описами, архівними матеріалами 
та фотографіями кінця ХІХ — початку ХХ ст. мистецтвознавці відтворювали 
давні інтер’єри. І тут, як завжди, все, що робилося під керівництвом Бориса 
Григо ровича, відбивало його смак, почуття міри, бо природа його нагородила 
талантом експозиціонера або, як тепер кажуть, «дизайнера». У формуванні 
експозиції Воз ницький виступав як культуролог, знавець матеріальної культу-
ри певної доби.

Паралельно Возницький проводив величезну експедиційну роботу — зво-
зив до Олеська все, що тільки міг порятувати: ікони, величезну кількість 
дерев’яної скульптури, картини, що гинули у закритих церквах та костелах. 
Кімнати другого й третього поверхів пристосували під музей. Другий поверх 
замка умовно поділили на дві частини: експозиційну та житлову, або інтер’єрну. 
У залах, де хоча б частково зберігся декор, музейні експонати ніби творили 
й доповнювали житлові та парадні інтер’єри.
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Експозицію формували з огляду на назви кімнат, які були у XVII–XVIII ст. 
Наприклад, одна зала називалася «шпалерною». Її не можна було обвішати су-
часними килимами, а в колекції картинної галереї і в інших музеях України від-
повідних «палацових» гобеленів не було. Але вже тоді ходили чутки, що галерея 
збирає і купує експонати не тільки образотворчого, а й ужиткового мистецтва. 
Немов у казці, до Бориса Григоровича звернувся мешканець Кам’янця-Поділь-
ського з проханням подивитися килими, які він привіз прямо в лантухах і які 
його родина зберігала з дореволюційного часу. То була абсолютна несподіванка 
— шпалери брюссельської мануфактури, створені у другій половині XVI ст. 
на сюжети з поеми Гомера «Одіссея» — «Поліфем» та «Одіссей на ловах».

У Радянському Союзі експонати оцінювали не стільки за їхньою 
об’єктивною вартістю, а відповідно до того, скільки в даному разі Борис 
Григорович міг «вибити» у держави. І тому вдалося придбати їх для Олеська.

Колектив Львівської картинної галереї на чолі з Б. Возницьким
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В одній залі представлене давньоруське мистецтво. В іній залі експонуєть-
ся іконопис та скульптура XV–XVI ст. Ця зала надзвичайно важливий, бо 
прив’язує експозицію до української культури. Порівняно невелика колекція, 
втім, дає уявлення про стилістичну еволюцію галицько-волинської ікони. В екс-
позицію зали додані приклади львівської об’ємної дерев’яної скульптури 
XVI ст., зокрема рідкісні в цьому регіоні скульптури XV ст. Ряд знахідок, від-
критих працівниками ЛКГ на чолі з Возницьким, перевернули уявлення про 
розвиток дерев’яної скульптури, що відбувався на цих землях під упливом 
Західної Європи (до того часу відома була тільки скульптура XVI ст.).

Возницькому відоме було «Розп’яття» 1480-х рр. із костелу в Жидачеві 
(Львівська обл.) за публікацією Мечислава Гембаровича. Але приїхавши 
до Жидачева, «Розп’яття» він там уже не знайшов, бо храм пристосовували під 
автобусну станцію. Хтось із комунальників підказав йому, що «Розп’яття», 
можливо, й досі валяється в кущах на місцевому цвинтарі — так готична скуль-
птура XV ст. була врятована.

Ще в одній залі представлено мистецтво другої половини XVI ст. і першої 
половини XVIІ ст. Тут можна простежити процеси становлення портретного 
живопису в Україні. Загалом фондова колекція портретного живопису музею 
«Олеський замок» унікальна за кількістю творів (найбільша збірка на Україні), 
хронологічною широтою та розмаїттям типів.

Інтерьєр Європейської зали Олеського замку
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У залі № 6 збереглися фрагменти декоративної ліпнини, тому під час рес-
таврації було вирішено відтворити приміщення в тому вигляді, який воно мало 
у другій чверті XVIII ст., коли переобладнанням інтер’єрів замку керував скуль-
птор Йозеф Леблас. Збереглися дві жіночі алегоричні скульптури його роботи, 
які прикрасили вхід до «алькової». Співробітники галереї відтворювали «євро-
пейську» залу та «алькову» за фотографіями й інвентарними описами.

Для завершення формування справжнього алькового інтер’єру мисте-
цтвознавцям було потрібне ліжко XVII ст. Такого експонату збірка ЛКГ не ма-
ла, почалися пошуки. Голландське ліжко першої половини XVII ст. знайшли 
в Музеї етнографії та художніх промислів АН УРСР. Його передали на тим-
часове збереження до музею «Олеський замок», де воно й зберігається вже 
понад 30 років.

У залі № 11 представлена львівська дерев’яна скульптура XVIII ст. На той 
час жоден музей в Україні не присвятив скульптурі окремої зали. Експоновані 
тут твори — врятовані фрагменти вівтарних споруд, тому для кращого візуаль-
ного сприйняття вирішили розташувати їх на різній висоті.

Одночасно з реставраційними роботами у замку проводили реконструк-
цію призамкової території. Спочатку з’явилася охоронна зона пам’ятки — 
13 га. З південної сторони замку було вирішено відтворити італійський регу-
лярний парк з упорядкованими алеями й ставками. З північно-східного боку 

Вигляд Олеського замку
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відтворювали нерегулярний парк зі шпалерою дерену, який зберігся з XVII ст. 
Алею дерену олещани кілька разів вирубали під корінь, але на радість співро-
бітників галереї вона виросла знову. На жаль, окрім ще кількох дерев, решта 
рослин зі старого парку не збереглася. Мистецтвознавці ретельно досліджува-
ли інвентарні описи та іконографічні матеріали, прагнучи максимально набли-
зити парк до його первісного вигляду. Відшукували сліди давніх алей та стежок 
між старими посадками дерев, поза увагою не залишався жоден із пеньочків. 
Тоді було виявлено ряд колишніх водойм штучного походження.

Навесні 1971 р. співробітники галереї висадили перші дерева [7]. Було роз-
чищено верхню й нижню частини схилу, залишили тільки кущі дерену і бузку. 
Також реконструювали рів і вал. На терасі, що підходить до валу, зробили ре-
гулярне планування площі у стилі французької паркової системи. Завдяки зу-
силлям співробітників галереї та студентів парк перетворився на високохудож-
ній витвір садово-паркового мистецтва з продуманим плануванням 
і мальовничими пейзажами.

У Радянському Союзі близько 60% музейної експозиції мало займати ра-
дянське мистецтво. У новоствореному музеї «Олеський замок» його не було 
зовсім. Віктор Добрик, перший секретар Львівського обкому партії, який сим-
патизував створенню нового музею, порадив спочатку відкрити щось «ідеоло-
гічно корисне». Тоді на подвір’ї музею з’явилось мармурове погруддя Леніна 
і табличка з першими словами радянської влади про охорону старовини. Але 
Добрик вважав, що цього замало. Всі пам’ятали про скандал, що вибухнув 
1962 р. через відкриття Тракайського замку у Литві.

Якраз у цей час у Львові проходила виставка, на якій Валентин Борисенко, 
ректор ЛІПУМ, представив невеликий триптих, куди входив і пам’ятник бійцям 
Першої кінної армії. То була сприятлива нагода, і такий пам’ятник вирішили 
відкрити біля Олеська. Сюди перенесли поховання будьонівців, які знайшли під 
Борщовим, і поставили надмогильний пам’ятник Першій кінній. Відбулося при-
йняття пам’ятника, в якому разом зі скульптором Борисенком та архітекторами 
брало активну участь командування ПРИКВО. На обговоренні генерал запро-
понував задавати питання, і один із полковників запитав: «А куда они скачут?». 
Про це раніше ніхто не замислювався, а, як виявилось, слід було. Якщо на схід 
— Будьонний тікає від Пілсудського, якщо на захід — незручно перед народною 
Польщею. Терміново знайденим компасом визначили, що вони скачуть на пів-
нічний схід. Після ще одного запитання нарешті дозволили відкрити пам’ятник. 
Отже, його відкрили того самого дня, що і замок — 21 грудня 1975 р.

Проте «Олеський замок» відкрили умовно, оскільки поставити крапку 
у справі про відкриття музею з такою ідеологічно «небезпечною» експозицією 
був спроможний лише секретар КП України В. Щербицький. На радість колек-
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тиву галереї музей Щербицькому сподобався. Він зацікавлено дивився і слухав 
екскурсію, яку проводив Борис Григорович Возницький — своєрідний сигнал, 
що музей може працювати.

Так відбулося відкриття відділу ЛКГ — музею-заповідника «Олеський за-
мок», що стало важливою подією в житті української культури. Був покладе-
ний початок існування не лише самого музею, а й чисельних наукових зв’язків, 
конференцій, нових досліджень, які стали можливими лише з функціонуван-
ням такого історично-мистецького комплексу.

Звісно, ці кордони були розширені, коли у 1983–1986 рр. до музею-
заповідника приєднали приміщення колишнього монастиря капуцинів, де та-
кож провели ремонтно-реставраційні роботи й відкрили студійні фондосхови-
ща та виставковий зал.

Слід зазначити, що саме селище Олесько зажило зовсім іншим новим жит-
тям. Щороку «Олеський замок» відвідують близько 50 тисяч гостей, серед яких 
багато іноземців, особливо поляків, яким цікаво побачити колиску польського 
короля Яна ІІІ Собеського.

Отак із нікому невідомого невеличкого селища, завдяки невтомній праці 
колективу ЛКГ на чолі з Борисом Григоровичем Возницьким, Олесько пере-
творилося на культурний центр міжнародного значення. Усе своє життя Борис 
Григорович присвятив музейній справі, рятуванню і збиранню творів мисте-
цтва, відновленню та реставруванню замків, створенню нових музейних комп-
лексів. Насамкінець висловлюємо щиру подяку Борису Григоровичу 
Возницькому, який не раз терпляче розповідав про своє життя та роботу.
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Поняття

Влучну метафору заголовку я почув в 1998 р. на Вашингтонській конфе-
ренції про майнові цінності голокосту. Мова йшла в основному про культурні 
цінності із колишньої єврейської власності, які являють собою важливий осо-
бливий випадок загальної проблематики пограбування та пограбованого мис-
тецтва.

В Німеччині ввійшов у побут мовний зворот, за яким «мистецтво — здо-
бич» — це німецькі культурні цінності, які утримуються ще за кордоном, пере-
дусім у двох наших східних сусідів. «Трофейне мистецтво» — це підвипадок 
цього загарбаного мистецтва, власне кажучи, це культурні цінності, які були 
відшукані під час і після кінця Другої cвітової війни радянськими «трофейними 
комісіями» або «бригадами», секвестровані і відправлені до Радянського 
Союзу. Для загарбаного і трофейного мистецтва спільним є те, що вони в біль-
шості випадків на початку зникли у фондах музеїв, бібліотек або архівів, таєм-
но зберігалися там і лише після перелому на початку 90-х рр. поступово були 
винесені на світло громадськості.

«Мистецтво — здобич» є, врешті-решт, культурні цінності, які були кон-
фісковані або придбані німцями сумнівними шляхами в основному на територі-
ях окупованих країн у переслідуваних нацистським режимом, зокрема у євре-
їв, отже, підлягали або ще підлягають поверненню.

На повернення культурних цінностей із єврейської власності, які ще зна-
ходяться у Федеральному володінні, Федеральний Уряд погодився на вищезга-
даній Вашингтонській конференції. Ця згода поширена також на загарбане 
мистецтво, яке потрапило за кордон і звідти в майбутньому мало повернутися 

Тоно ЕЙТЕЛЬ

МИСТЕЦТВО — ЗДОБИЧ:
ОСТАННІ НІМЕЦЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ*

* Стаття передає особисту думку автора.
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як культурні цінності із єврейської власності. Рік потому висловлену згоду 
змогли поширити на твори мистецтва, які знаходяться у володінні Федеральних 
земель і комун [3]. Відтак, переважаюча більшість німецьких музеїв і подібних 
інституцій підпадає під обіцянку реституції мистецтва, пограбованого у євреїв. 
Також стосовно неєврейського загарбаного мистецтва з німецької сторони іс-
нує широка, практикована готовність до його повернення.

Вживане тут і в інших місцях поняття «культурні цінності» («cultural 
properties», «biens culturels») є, власне кажучи, доволі невизначеним. Виходячи 
з цього, принагідно була зроблена спроба окреслити його точніше.

Стаття 56 Додатка до Гаагзької Угоди щодо законів і звичаїв наземної ві-
йни від 18.10.1907 р. (Гаагзький порядок наземної війни — HLKO) [4] захищає 
серед іншого «твори мистецтва і науки» тим, що це положення їх «конфіска-
цію… забороняє» і вимагає навіть «покарання» за такі конфіскації.

Стаття 1 Конвенції по Захисту культурних цінностей в збройних конфлік-
тах від 14.5.1954 р. [5] відносить до таких, що мають бути захищені, тобто «тво-
ри мистецтва, манускрипти, книги та інші предмети, які мають мистецький, іс-
торичний або археологічний інтерес, а також наукові зібрання, визначні 
зібрання книжок, архівних матеріалів або репродукції означеної культурної 
цінності». Нарешті, Стаття 1 Угоди ЮНЕСКО про заходи по забороні і запо-
біганню недопустимого ввозу, вивозу і перепродажу культурної цінності від 
14.11.1970 р., [6] ратифікацію якої готує зараз Німеччина, визначає культурну 
цінність як «цінність, що визначена кожною державою особливо важливою 
із релігійних або світських причин для археології, стародавньої історії, історії, 
літератури, мистецтва або науки, що належить до наступних категорій» (далі 
наводився перелік більш як 15 розділів від зоологічних екземплярів через анти-
кваріат і «цінність, що має мистецький інтерес», до податкових марок, архівів 
і меблів, яким понад 100 років). Визначення «особливо важлива» тут може бути 
опущене, тому що воно є передумовою для особливого захисту за статтею 5, 
наст. стор.

Цей короткий і селективний огляд, до якого можна було б долучити ще 
намагання Генеральної Асамблеї Об’єднаних Націй [7] та інших міжнарод-
них інституцій [8], достатні, щоб зробити спробу широковживаного визна-
чення «культурної цінності» мало перспективною. Тому фон Шорлємер 
справедливо зупинився в своїй ґрунтовній роботі на «наближенні до поняття 
«культурна цінність». Подібним чином веде себе Фітшен в своїй об’ємній 
роботі про архіви, — які без сумніву відносяться до культурних цінностей, 
— і для яких також немає загальноприйнятої дефініції [9]. Тут, мабуть, тре-
ба зупинитися на спробі фон Шена, що в Міжнародному або Національному 
праві держав немає єдиної дефініції «культурної цінності», він задовольня-
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ється — тавтологічною — заявою із Енциклопедії Брокгауза: «Предмет, що 
існує і зберігається як культурна вартість». До того ж мені невідома жодна 
справа, в якій якась держава або якась особа заперечувала проти претензії 
на видачу загарбаного мистецтва. При розгляді спірного предмета мова 
не йде про культурну цінність.

Мистецтво — здобич у наших колишніх східних військових противників

Це було в старій Європі, що право військової здобичі часто і широко за-
стосовувалося і обмежувалося пізніше крок за кроком. Пастор Берлінської 
общини гугенотів Jean Henry залишив після себе вартий для читання щоденник, 
в якому він в якості «королівського (Пруського) комісара в справах рекламації 
об’єктів мистецтва», що у 1914 р. був посланий до Парижа, описує свої нама-
гання повернути загарбані Наполеоном як здобич пруські культурні цінності 
[11]. Він повідомляє не тільки про маневри французької сторони міцно притри-
мати у себе загарбане мистецтво, але і скаржиться на незацікавленість бер-
лінського уряду вступати в суперечку через загарбане мистецтво з тепер друж-
нім новим урядом; таке відношення існує, мабуть, також і сьогодні. Лише 
повільно, тим більше у вищецитованих міжнародно-правових інструментах, 
утвердився юридичний погляд, що культурні цінності належать до власності 
однієї держави, і тому, — якщо не хочуть як Німеччина під час Другої світової 
війни на Сході, влучити в ядро нації, пограбувати її душу, — вони неодмінно 
мусять бути захищені і залишені їй як її національна спадщина. Третій Рейх 
відкрито не хотів дотримуватися правил Гаагзької Угоди і викрав культурні 
цінності у великій кількості із окупованих областей як на Заході, так і на Сході. 
Коли на Нюрнберзькому процесі проти головних військових злочинців захис-
том була опротестована чинність Гаагзького Порядку ведення наземної війни 
з погляду на статтю 2 (клаузула про всеучасть) вище процитованої Гаагзької 
Угоди (деякі з чисельних противників війни не належали до сторонників Угоди), 
то Міжнародний Військовий Трибунал, хоча і залишив в чинності це зауважен-
ня, але важливіші правила Гаагзького Порядку, також стосовно сфери захисту 
культурних цінностей, застосував відповідно як кодифікацію Міжнародного 
Звичаєвого Права того ж самого змісту; Міжнародний Суд при ООН зробив 
також те саме пізніше в юридичних висновках, які він доповів Генеральній 
Асамблеї Об’єднаних Націй про ядерну зброю [14].

Повага до згаданого Міжнародного Права, а також до положень, що ле-
жать в його основі, про значення культурної спадщини для кожної держави, 
утримало наших східних противників від того, щоб після перемоги відплатити 
за скоєне тим самим і вивезти ще в більшому обсязі німецькі культурні цінності 
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з держави. Виняток складають фонди архівів і документів, що за цей період 
часу повернулися назад в широкому об’ємі. Так нарешті в жовтні 2004 р. по-
вернувся із Франції Конволют актів Німецької Закордонної Служби. 
Принципова позиція наших колишніх західних військових супротивників за-
слуговує на високе визнання.

З великою енергією і успіхом була проведена в західних окупованих зонах 
Німеччини, і передусім американцями, реституція знайденого в Німеччині за-
гарбованого мистецтва-здобичі. Останнє було полегшено тим, що велика час-
тина загарбаних культурних цінностей не була ще поділена, а зберігалася тим-
часово в місцях, які здавались надійними, наприклад, гірничих штольнях. Так 
були обладнані «Central Collecting Points» (Центральні точки збору) поблизу 
Вісбадена і Мюнхена, і через них частково ще запаковані картини і т. п. були 
повернуті назад до держав, з яких вони походили. Цю діяльність західні союз-
ники проводили аж до підписання «Договору по регулюванню питань, що ви-
никли із війни та окупації» («Перевідний Договір») від 26.05.1952 р., який у ви-
кладі від 26.05.1952 р. вступив в силу 6.05.1955 р. За ним «зовнішня реституція» 
мистецтва-здобичі підпала, між іншим, в сферу німецької відповідальності. 
Завдяки тому що союзники виконали відмінну і швидку роботу, то залишилися 
тільки окремі випадки. Це привело сьогодні до асиметрії німецьких претензій 
на повернення мистецтва-здобичі зі Сходу відповідно до німецьких можливос-
тей по реституції загарбаного мистецтва [16].

Щиросердечна і вірна Міжнародному Праву позиція західних урядів 
не могла, звичайно, виключити факти, що окремі солдати, як правило через 
крадіжку, присвоїли собі цінні німецькі мистецькі цінності і взяли їх з собою 
додому, щоб радіти своїм здобутком або продати його для власної вигоди. Це 
забирання з собою німецьких культурних цінностей, а також таких самих цін-
ностей із Австрії, Японії та Кореї до США прийняло такі масштаби, що уряд 
США офіційно взявся за справу [17]. Наприклад, назад до Майнца повернувся 
коштовний Псалтир. Пізніше, коли злодіїв не можна було більше спіймати 
на гарячому, аби вони змогли перевезти цінності, то процес повернення їх, 
з багатьох східних країн відбувався складніше. Як правило, потрібен був судо-
вий процес для того, щоб, наприклад, спростувати заперечення, що цінності 
були придбані по добрій волі або закрити справу за закінченням терміну дії. 
Один процес стосувався картини, що була вивезена з м. Гота у 1946 р. до Москви, 
а потім через Берлін (!) потрапила до Лондона («Святе сімейство» Іоахіма В.); 
по порушеній під загально піднятим шумом справі в 1999 р. суд виніс рішення, 
що картина мусить бути повернута до м. Гота [19]. Інша перипетія стосувалася 
мирової угоди, оформленої на початку 90-х рр. з нащадками одного американ-
ського солдата про «купівлю» назад викраденого ним у 1945 р. і залишеного 
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у спадок своїм нащадкам скарбу собору в Кведлінбурзі [20]. Ця мирова угода 
була розкритикована Гютлером, одним з найкращих знавців німецької пробле-
матики загарбованого мистецтва як недобрий прецедентний випадок [21].

Підсумовуючи, треба сказати, що проблеми мистецтва — здобичі, почина-
ючи з 1945 р., були очищені для всіх країн завдяки проведеній західними со-
юзниками швидкій та об’ємній реституції, яка стосувалася об’єму повернень. 
І як справи принагідно відкриваються ще і тепер, вирішуються всюди при вза-
ємній згоді через повернення. Проблематика мистецтва — здобичі ніколи 
не піднімалася над рівнем окремих справ, навіть високо значимих, через стри-
маність та повагу Західних Союзників до німецьких прав власності. На цьому 
рівні ми пережили деякі болісні втрати, але завдяки принциповій позиції відпо-
відних урядів, які також в односторонньому порядку виконували Міжнародне 
Право, вбереглися від ще більшої шкоди.

Стосовно загарбаного мистецтва, отже стосовно пограбованих німцями 
із окупованих земель культурних цінностей, має чинність якраз сказане: 
«Союзники, які були з 1945 р. господарями в Німеччині, повернули назад, 
на Схід, якомога швидко знайдені твори мистецтва і т. д. Гютлер свідчить про 
500 тисяч творів, що були повернуті назад Радянському Союзу тільки із захід-
них окупаційних зон [22]. Але зовсім по-іншому на Сході, виглядає з самого 
початку справа відносно німецького пограбованого мистецтва. Тут є різниця як 
з точки зору заволодіння ним державами-переможцями, так і готовності до їх 
повернення».

Радянський Союз або Росія

Одразу після окупації німецьких регіонів [23] радянські «трофейні комі-
сії» або «бригади», що — як правило — складалися з фахівців, відшукували там 
наявні культурні цінності (твори мистецтва, фонди музеїв, бібліотек, архівів 
і т. д.), конфісковували їх і перевозили до Радянського Союзу. Знайдене загар-
бане мистецтво було передане, згідно доповіді Валерія Кулишова в 1998 р. [24], 
країнам, що постраждали. Маса переміщених культурних цінностей, між ін-
шим, за походженням німецькою власністю, була скерована до Радянського 
Союзу. За Гютлером, тільки в Росії, тобто самій значній колишній радянській 
державі, знаходиться «більш як 200 тис. об’єктів із німецьких музеїв і зібрань, 
близько 4,6 мільйонів книг і 3 стелажні кілометри архівних документів» [25]. 
Один російський автор (М. Дейч) твердить про «1,2 мільйона музейних ціннос-
тей» [26].

Відправка не могла, однак, залишатися таємною. Директори музеїв, ма-
буть, вимагали квитанцій, але одержували їх не частіше, ніж їхні радянські 
та польські колеги за декілька років перед цим від німецьких окупантів. Певний 
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перелік конфіскацій із, як правило, східнонімецьких культурних установ пови-
нна була все-таки мати в пізніші роки та чи інша східноберлінська установа, але 
претензії до радянської окупаційної влади влада НДР не могла собі дозволити. 
Однак, і в Радянському Союзі мали нечисту совість, тому що німецьке загарба-
не мистецтво розглядалося як таємна справа, воно було складоване в спеціаль-
них фондах і сховищах, ніколи не показувалося громадськості і навіть не зга-
дувалося [27]. В середині 50-х рр. до підписання Варшавського Договору 
дружба між Радянським Союзом і НДР зміцнилась до такого ступеня, що стали 
можливими значні акції повернення цінностей до НДР. У 1955 р. повернулися 
картини Дрезденської картинної галереї, в 1958 р. — твори мистецтва із Музею 
«Грюнес Гевельбе» до Дрездена; в 1958 р., — до фондів Берлінських музеїв, 
серед яких скульптурний фриз Пергамського вівтаря; за М. Дейчем, повернен-
ня було полегшено тим, що НДР тоді практично була «однією з радянських 
республік СРСР» [28].

Лише з відкриттям у Радянському Союзі за Горбачова «Гласності» почали 
пробиватися назовні і в Німеччину повідомлення, що відтранспортовані скарби 
мистецтва не були загублені, що, наприклад, так званий «Скарб Пріама», який 
Шліман відкопав у Трої, не був знищений, а знаходиться в одному московсько-
му сховищі. Про це міністр культури РФ Сидоров повідомив лише в серпні 
1993 р.

Час так званого «перелому» приніс німецько-радянське, потім німецько-
російське зближення, про яке до того не можна було мріяти. В 1990-у р. 
Німеччина заключила з Радянським Союзом ще й «Договір про добре сусідство, 
партнерство і співробітництво» [30]. З частиною держав-наступниць Радянського 
Союзу, при цьому з самою Росією, Вірменією, Азербайджаном, Грузією 
та Україною, після розвалу СРСР були досягнуті домовленості про продовжен-
ня чинності цього Договору [31]. Стаття 16 цього Договору звучить:

«Федеративна республіка Німеччина і Союз Радянських соціалістичних 
республік будуть виступати за збереження культурних цінностей іншої сторо-
ни, які знаходяться на їхніх територіях. Вони погоджуються в тому, що зниклі 
або неправомірно здобуті скарби культури, які знаходяться на їхніх територі-
ях, будуть повернуті назад до власника або до його правонаступника».

Договір був заключений через два місяці після підписання «Договору про 
остаточне врегулювання по відношенню до Німеччини», так званого «Договору 
Два плюс Чотири» [32], тому, мабуть, він був сформульований трохи гарячим 
пером; так, наприклад, зміна виразу з «область» (Абзац 1) на «територію» 
(Абзац 2) попередньої статті не повинна була б робити різницю по суті. Теж 
саме повинно було стосуватися виразів «культурні цінності» (Абзац 1), які по-
трібно зберігати, і «скарби мистецтва» (Абзац 2), які потрібно було повернути 
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назад. Але коли була зроблена бажана різниця між (простими) «цінностями» 
і (цінними) «скарбами», то обов’язок повернення стосувався якраз останніх, 
отже, більш значущих творів мистецтва і культури. Але роздуми, тією мірою що 
стосується Росії, стають мало оперативними, бо 16 грудня 1992 р., тобто через 
два роки після підписання Договору з Радянським Союзом про сусідство була 
підписана німецько-російська Угода про культурне співробітництво, яка по-
виннна була, мабуть, розглядатися як les specialis, точніше, Спеціальний Договір 
— paktum speziale — для пограбованого мистецтва.

Його стаття 15 звучить:
«Сторони Договору погоджуються в тому, що зниклі або неправомірно 

придбані культурні цінності, які знаходяться на їхніх державних територіях, 
повертаються власнику або його правонаступнику».

Цей текст є в обох вищезгаданих неспівпадіннях («скарби мистецтва», 
«територія»), переробленим звучанням статті 16, абзац 2 Німецько-Радянського 
Договору про добросусідство.

Положення Міжнародного Права щодо німецьких культурних цінностей, 
які знаходяться в Росії, складається таким чином: спочатку — в багатосторон-
ньому плані — із заборони на конфіскацію згідно статті 56 Гаагзького Порядку 
ведення наземної війни; коли безпосередня чинність цієї статті заперечується, 
незважаючи на ратифікацію цієї статті Німеччиною і царською Росією [34] — 
тому що Радянський Союз відхилив продовження чинності зобов’язання, взя-
того царською Росією [35], або, якщо клаузула про всеучасть згідно статті 2 
не виконується деякими сторонами, що брали участь у війні, — тоді діє правило 
статті 56 про охорону від загарбання культурних цінностей, як викладене вище, 
в чинності звичаєвого права. Положення Міжнародного Права визначається 
тоді далі — двосторонньо- статтею 16, абзац 2 Німецько-Радянського Договору 
про добросусідство і, зокрема, pactum speziale Німецько-Російської культурної 
Угоди, 15 стаття якої передбачає, між іншим, повернення неправомірно загар-
баних культурних цінностей. Пограбування німецьких культурних цінностей 
радянськими трофейними бригадами було протиправним згідно статті 56 
Гаагзького порядку про наземну війну в прямому чи звичаєво-правовому за-
стосуванні, а секвестровані цінності обов’язково треба повернути назад згідно 
статті 15 двосторонньої Угоди про культуру, до того ж також і ще згідно стат-
ті 16, абзац 2 двостороннього Договору про добросусідство.

Це — так може здатися — однозначне положення Міжнародного Права 
— Росія намагалась обійти через невідповідне, а саме національне, законодав-
ство. Російська Дума прийняла 15 квітня 1998 р. свій «Федеральний Закон 
№ 64-ФЦ про скарби культури, які були привезені як результат Другої світової 
війни до СРСР і знаходяться на території Російської Федерації» [36].
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За цим Законом (стаття 6 разом з статтею 4) німецькі культурні цінності 
(стаття 4 вміщує широкоохоплюючу дефініцію «культурні цінності»), які за на-
казом радянських військових пунктів були привезені до Радянського Союзу 
і знаходяться зараз в Росії, були, між іншим, заявлені у розділі «Компенсаторська 
реституція» як власність Російської Федерації.

«Компенсаторська реституція» визначається знову в статті 4 про дефініцію 
в основному як «форма матеріальної міжнародно-правової відповідальності 
держави-агресора» у випадках, в яких «звичайна реституція неможлива»; вона 
повинна існувати в зобов’язанні провести компенсацію за матеріальну шкоду, 
між іншим, таким чином, що держава, яка потерпіла шкоду, «забирає собі пред-
мети того ж виду на свою користь» як такі, що були неправомірно загарбані 
державою-агресором із свого боку. Стаття 4 пояснює також поняття «реститу-
ція» звичайним чином як повернення або відновлення первісного стану і пере-
раховує далі «колишні ворожі держави» як «Німеччина і союзні з нею під час 
Другої світової війни держави — Болгарія, Угорщина, Італія, Румунія, Фін-
ляндія». Цим переліком іде вказівка на статтю 107 Хартії Об’єднаних Націй, що 
згідно з статтею 2 Закону разом з мирними Договорами 1947 р., державно-
окупаційними Актами в Німеччині від 1945 до 1949 рр., Австрійським Державним 
Договором 1955 р., Договором «Два плюс Чотири» 1990 р. і Заявою Об’єднаних 
Націй від 5.01.1943 р., повинна формувати «основу Закону». Згідно з статтями 8, 
10 повернення трофейного мистецтва до Німеччини розглядається винятковим 
чином на основі формоправової вимоги про повернення, яка вступила в чинність 
до збігу 18 місяців після одержання офіційного повідомлення про перебування 
відповідної культурної цінності, і в тому разі, якщо справа йде про власність:

1. ненацистської релігійної чи харитативної установи;
2. активних учасників руху Опору проти нацизму або переслідуваних на-

цистами людей;
3. можуть бути повернені сімейні пам’ятки (архіви, фотографії, портрети 

і подібне) згідно статей 12 і 19 за оплату і сплату коштів сім’ї. Під цей пункт 
повинно було б 4. потрапити і трофейне мистецтво, яке не ввійшло «у викла-
дення радянського права на компенсаторську реституцію», як це передбачає 
ст. 6, а потрапило до Росії через індивідуальне мародерство або крадіжку.

На вимогу Президента Б. Єльцина цей Закон поступив на перевірку 
до Конститутійного Суду Російської Федерації; Суд підтвердив його своїм 
Рішенням від 20.07.1999 р. з незначними модифікаціями; зокрема відносно дея-
ких процесуальних питань. Подробиці викладені докладно у Шена [37].

Німеччина неодноразово протестувала не тільки на дипломатичному рівні 
з листопада 1999 р., але також виклала публічно в Росії свою правову точку 
зору, десь у березні 2004 р. через відповідального державного міністра у відом-



• 648 •

Т о н о  Е й т е л ь

стві федерального канцлера Вейса в одному інтерв’ю з «Московськими ізвєс-
тія ми» [38]. Федеральний канцлер Шредер також виявляв активність стосов-
но своїх російських партнерів під час зустрічей. На одній спільній 
прес-кон ференції з ним з приводу його візиту до Москви в квітні 2004 р. 
Президент РФ В. Путін це підтвердив [39].

На який супротив наштовхнулася німецька справа, можна довідатися 
з доповіді, яку зробив заступник Голови Комісії з питань культури Думи, ко-
лишній міністр культури Радянського Союзу М. Губенко у 1998 р. на згаданій 
на початку статті Вашингтонській конференції про якраз прийнятий Закон 
[40]. Він порівнює зарубіжну підтримку німецької правової точки зору з під-
тримкою, яку Гітлер отримав свого часу від «певних країн». Міжнародну пра-
вомочність Закону відносно Німеччини він намагається вивести із наступних, 
взятих із Закону аргументів: 1. чи передбачають мирні договори 1947 р. з інши-
ми ворожими державами « компенсаторську реституцію». (Вони, здається, ні-
коли не були викладені) [41]. Але тому що, до речі, немає подібного договору 
з Німеччиною, то висновок від зворотнього якраз тут і підтримує німецьку по-
зицію. 2. М. Губенко цитує документ Союзної Контрольної Ради «від квітня 
1947 р.». Тут йшлося про опублікований у квітні 1947 р. Додаток до Рішення від 
25 лютого 1947 р. про «Реституцію in kind (у виді, способі) », який Ковальські 
[42] розглядає в подробицях і про який він говорить, що, в кінці кінців, США 
не прийняли його до уваги. Ковальського, який протягом років очолював поль-
ську сторону на переговорах по загарбаному мистецтву, не можна підозрювати 
в тому, що він хотів незаслужено підтримати німецьку позицію. Загалом можна 
було б і не робити ніякої різниці у способі загарбання культурних цінностей, 
яке суперечить Міжнародному Праву, хоча багато окупаційних влад схвалю-
ють таку практику; кількість окупантів не може розширювати їхні повноважен-
ня; якщо викрадення мистецтва абсолютно заборонено з 1907 р., тоді це стосу-
ється одного окупанта так само, як і чотирьох, або, як в Іраку — десяти. Це має 
чинність також з погляду на подальші Рішення і Заяви Союзників, як і на Заяву 
від 5. 01. 1943 р., притягнутої до статті 2 Закону Думи. 3. Губенко вказує в зв’яз-
ку з Договором «Два плюс Чотири» на Спільний Лист обох німецьких міністрів 
закордонних справ від 12 вересня 1990 р., направленого до міністрів закордон-
них справ чотирьох країн головних переможців. В ньому запевняється, що екс-
пропріації, які проходили з 1945 до 1949 р. на «окупаційно-правовій або 
окупаційно-державній основі», не мають зворотної дії [44]. Цей лист, однак, 
не є однозначним, в зв’язку з тим, що у ті роки не було декретовано про екс-
пропріацію викраденого мистецтва, а тільки про його вивезення. В іншому ви-
падку, з російської точки зору, «експроприюючий» Закон Думи немає більше 
сенсу, і при розгляді скарбів мистецтва, які були повернені назад в 1955 
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і 1958 рр., мова мала б йти про (назад) — дарування. Між тим, про такий мовний 
вислів ніколи не йшлося. На перехід власності треба було б впливати набагато 
більше лише з прийняттям Закону Думою, отже, набагато пізніше і лише після 
спільного листа. Це те, що стосується аргументів М. Губенка. Його ширшу по-
леміку про ці питання зрозуміє той, хто дізнається в кінці його доповіді, що 
батько М. Губенка загинув на війні, а його мати була страчена німецькими оку-
пантами, тому що вона сховала євреїв.

Закон Думи сам вказує — як сказано вище — іще на статтю 107 Хартії 
Об’ єднаних Націй. За її визначенням заходи, що вживалися урядами проти од-
нієї з країн внаслідок Другої світової війни, яка під час цієї війни була ворогом 
одного із учасників Хартії, не втрачають свою силу, згідно Хартії, і не заборо-
няються.

Але ця так звана «стаття ворожих держав » плине у порожнечу у випадку 
проблематики захопленого мистецтва, тому що захист культурних цінностей 
тримається якраз не на якомусь там, в даному випадку пенітенціарному визна-
ченні Хартії, а, як було викладено вище, на прямому або звичаєво-правовому 
застосуванні статті 56 Гаагзьких Правил наземної війни. Вже за своїм текстом 
стаття 107 виключила б, якщо звернутися до неї сьогодні, тільки посилання 
«ворожої держави» на визначення Хартії, але не на інше Договірне або 
Звичаєве право [45]. Стаття 107 зняла, таким чином, тільки обмеження, які були 
накладені Хартією на держав-переможниць в поводженні з колишніми воро-
жими державами. Стаття 107 не була в жодному випадку нормою надання 
владних повноважень. Таку треба було б відшукати в інших текстах 
Міжнародного Права [46]. Це було неможливим ні для Закону Думи, ні для 
М. Губенка. Взагалі можна припустити, що стаття 107 (як також і інша стаття 
про ворожі держави [53]) вийшла із вжитку після вступу колишніх «ворожих 
держав» до Хартії Об’єднаних Націй. Отже, посилання на неї більше не діє 
у тому випадку, коли якась колишня ворожа держава посилається для захисту 
своїх інтересів на визначення Хартії [47].

Власним базисом Закону Думи (як і польської позиції, що розглядати-
меться далі нижче) є думка про те, що все ще можна зробити чинними претензії 
на «компенсаторську реституцію»(стаття 6), яка також називається «реститу-
ція in kind (виду, способу)». Тепер «реституція» є однією із форм «репарації».
Так побачила це, наприклад, у 2001 р. також і комісія Міжнародного Права 
Об’єднаних Націй в своєму проекті Конвенції про відповідальність держав. Її 
стаття 34 звучить:

«Повна репарація за збиток, спричинений міжнародним несправедливим 
актом, приймає форму реституції, компенсації і сатисфакції, або однієї з них, 
або в комбінації у відповідності з умовами цієї глави» [48].
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В наступних трьох проектах статей розрізняються три форми улагоджен-
ня справи. Реституція означає:

«… відновлення ситуації, яка існувала до несправедливого акту… при умо-
ві і в тій мірі, коли реституція а) матеріально неможлива; б) не включає в себе 
вигоди реституції відносно компенсації».

Компенсація за нанесену шкоду передбачається в проекті статті 36 як до-
поміжний засіб.

«… якщо така вимога не може бути улагоджена шляхом реституції» і «не 
покриє фінансово оцінені збитки».

Для сатисфакції наводить проект статті 37, на закінчення, як приклади
«… визнання порушення, вираження співчуття, формальне вибачення чи 

інша відповідна можливість».
Якщо проект Комісії Міжнародного Права і не займається наслідками ві-

йни, а загальним Міжнародним Правом відшкодування збитків, то поняття, од-
нак, в широкому плані, залишаються тими самими. Репараціями являються речо-
ві, грошові і службові послуги; реституція — це відновлення первісного стану 
через повернення і /або ремонт предметів [49]. Компенсація– це улагодження 
справи там, де реституція неможлива. «Компенсаторська реституція» або «рес-
титуція in kind» є тоді, власне кажучи, гібридними поняттями, навіть оксиморо-
нами: або буде відновлений первісний стан, або за нього проводиться компенса-
ція, бо це відновлення неможливе; відновлення виключає компенсацію, і навпаки. 
Це поняття може знайти застосування в крайньому випадку там, де йдеться про 
втрату мало індивідуалізованих цінностей, сучасних продуктів, як ось машини 
і товари масового виробництва і т. д. [50]. Культурні цінності є на противагу цьо-
му творіння найвищого індивідуалізованого ступеня; одна картина не подібна 
на іншу картину, одна скульптура не подібна на іншу скульптуру, один автограф 
не подібний на інший автограф. Культурні цінності являють собою, за винятком 
книжок і малої кількості інших творів, унікатами, але і винятки часто перетвори-
лись також протягом часу в єдині екземпляри, які пережили час, і, таким чином, 
стали теж унікатами. До того ж виготовлення однієї культурної цінності або 
його включення до певного зібрання надало йому, як правило, також етнічного 
чи національного забарвлення, завдяки чому такий твір став складовою части-
ною відповідної родової власності. Якраз це і пояснює, чому стаття 56 Гаагзького 
Порядку наземної війни поставила культурні цінності під абсолютну заборону 
конфіскації і присвоєння. І право на здобич також, тією мірою як воно може вза-
галі бути тут однозначним [52], не дозволяє ніякого винятку [53].

Насамкінець треба згадати, що і Румунія не відмовилася, незабаром після 
того як вона стала відкритою, передати до Німеччини в рамках культурного 
співробітництва матеріали військових архівів.
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Україна

Також і Україна, переживши страхітливі події війни, які принесло німець-
ке вторгнення на країну і народ, не залишилася в стороні від міжнародно-
правового розгляду проблематики культурних цінностей. Згідно «Закону про 
вивіз, ввіз і повернення культурних цінностей» 1999 р. [59] культурні цінності, 
ввезені на державну територію України внаслідок Другої Світової війни як 
часткова заміна за нанесений окупантом збиток, хоча і «вважаються» «куль-
турними цінностями України» (стаття 3); але одначе згадуються і міжнародні 
договори як відповідне правове джерело (стаття 2). Одним з таких договорів є 
німецько-українська Угода про культуру від 1993 р., стаття 16 якої вміщує вже 
знайому формулу із Німецько-Російського Договору про добросусідство від 
1990 р. і Німецько-Російської Угоди про культуру від 1992 р., а також вищезга-
дану Угоду колишніх радянських республік, згідно з якою «зниклі або неправо-
мірно привезені культурні цінності… повинні бути повернені назад». Стаття 5 
Закону виразно передбачає, що культурні цінності «походження яких, однак, 
пов’язане з історією чи культурою інших держав, …(можуть) бути повернені 
в ці держави шляхом укладання договору на купівлю, шляхом обміну на дво-
сторонньо вигідній основі або шляхом одержання як подарунок». Стаття 14, 
насамкінець постановляє, що культурні цінності, які були внесені в реєстр на-
ціональної культурної спадщини або включені в національний фонд архівів чи 
музеїв, не мають права бути вивезені.

Слід подякувати персонально президенту України Л. Кучмі та керівникові 
створеної в статті 8 Державної Контрольної Служби професору О. Федоруку, 
що вищеназвані визначення застосовуються проти певного супротиву 
Міжнародного Права і фактів. Так, в 2001 р. був переданий вагомий (дві з по-
ловиною тонни) архівний фонд з музичним матеріалом і автографами з часів 
сім’ї Баха до кінця 19–20 століття, який в Києві не був внесений в архівні фонди, 
його власнику, Співочій Академії Берліна [61]. Вже в 1996 р. президент Л. Кучма 
передав федеральному канцлерові три альбоми офортів, які належали Дрездену. 
Два наступних послідували в 2004 р. Україна забезпечила німецьким експертам 
доступ до музеїв, включаючи склади і архіви, щоб відшукати німецьку культур-
ну цінність. Про реституцію знахідок переговори йдуть в дружньому дусі. 
Міністр зовнішніх справ Й. Фішер міг висловити свою надію, що «подальші 
культурні цінності, про які ми ще ведемо переговори, скоро будуть передані» 
[62]. Та обставина, що з німецької сторони є ще щось для передачі, така рести-
туція не є вулицею з одностороннім рухом, підтверджується поверненням 
в 1997 р. з німецької сторони близько 3000 вкрадених фотографій із україн-
ського кіно-, фото- і фоноархіву. У 2007 р. Федеральний уряд допоміг Україні 
одержати назад одну незалежно від військових подій вкрадену цінну ікону 
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(«В’їзд Христа в Ієрусалим»). Втрати українських культурних цінностей, крім 
того були внесені, — до цих пір як перша і єдина зарубіжна документація — 
у 2004 р. в опубліковані в Інтернеті пошукові листи Німецького Координаційного 
Центру по втратах культурних цінностей.

Із Києва була проведена також реституція в Нідерланди: було переда-
но 2004 р. половину (цінні графіки) зібрання картин Кенігса. Це зібрання по-
трапило під час війни до Німеччини, після війни було перевезено до Радянського 
Союзу. Друга половина знаходиться ще в Москві.

Слід надіятися, що і за президента В. Ющенка Україна дотримуватиметься 
практики повернення, як і раніше.

Польща

На противагу цьому як Росія, так і Польща, здається, мають труднощі роз-
глядати загарбане мистецтво у відповідності з Міжнародним Правом.

Що стосується спочатку загарбаного мистецтва, отже вивезених німець-
кою стороною польських культурних цінностей, то союзники знайшли їх в Ні-
меччині і повернули дуже швидко. Але ці реституції залишили ще такі великі 
прогалини, що і до сьогоднішого дня у Польщі висловлюється підозра, що 
в Німеччині в таємних замовчуваних місцях сховане польське мистецтво вели-
кого стилю, «в крайньому випадку на 100 або 200 років», поки його не зможуть 
дістати — і, звичайно, залишити у себе [64]. Сумною правдою, однак, може 
бути те, що німецькі завойовники і окупанти, в страшному етнічному засліплен-
ні і незважаючи на Міжнародне право, все те, що вони не брали з собою, охоче 
спалювали або знищували іншим чином. Таким чином, навряд чи випливе 
на світ занадто багато.

Щоб заволодіти найважливішими німецькими культурними цінностями, 
Польща в останні місяці війни і після неї не могла розраховувати на трофейні 
бригади за російським зразком: ці цінності були знайдені у східних провінціях 
Рейху, куди вони були «переміщені в зв’язку з війною» громадськими та при-
ватними власниками з іншої території Рейху, яка була під загрозою бомбарду-
вання, зокрема, із району Берліна — Бранденбург. Поруч з цими «гостями», 
звичайно, існують ще такі рідні німецькі культурні цінності, які виникли в схід-
них провінціях або були там зібрані. В обох, переміщених через війну, як і авто-
хтонних культурних цінностях, більша частина в хаосі перед втечею і насиль-
ницьким виселенням населення з території в останні місяці війни і наступні 
місяці після війни залишилася на місці, і Польща пред’явила свої претензії 
на володіння ними.

«Декретом від 8 березня 1946 р. про залишену і колишню німецьку влас-
ність» польським державним скарбом (стаття 2 абзац 1) була, між іншим, ого-
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лошена «уся власність» німецького Рейху і Данцига, далі власність німецьких 
і данцигських громадян, включаючи юридичних осіб, а власність колишніх нім-
ців і данцигських юридичних осіб громадянського права передана «відповідним 
польським юридичним особам». Декрет анулював закони попередників від 6 
травня 1945 р. «про залишену і відновлену власність» і прийняту під час 
Потсдамської конференції трьох головних держав-переможниць новелу від 23 
липня 1945 р. (стаття 41) [65].

Коли Радянський Союз, як зазначалося вище, в серпні 1953 р. по відношен-
ню до НДР висловив для «Німеччини» свою відмову від подальших репарацій, 
то він це робив підкреслено також і для Польщі і за польською згодою. Це ви-
пливало з того, що Радянський Союз в Потсдамській Угоді [66] зобов’язався 
задовольнити претензії Польщі із своїх репарацій. Однак, Польща висунула ще 
й свою власну заяву подібного змісту з огляду на вже одержані значні послуги. 
Польська відмова від репарацій була іще раз виразно підтверджена з приводу 
укладення Варшавського Договору від 7 грудня 1970 р. Протягом усіх цих років 
володіння німецькими культурними цінностями в Польщі, як і в останньому 
Східному блоці, трималося в таємниці і заперечувалось [68]. Одначе та чи інша 
звістка просочувалась до громадськості до тих пір, поки з початком перелому 
не почалося вільне відкрите викладення інформації. І не потрібно було довго 
чекати на те, що в Німецько-Польський Договір «Про добросусідство і друж-
ню співпрацю від 17 червня 1991 р.» [69] було включено визначення про повер-
нення культурних цінностей (ст. 28 абзац 3):

«В тому же дусі (взаємопорозуміння і примирення) обидві сторони 
Договору будуть намагатися вирішити проблеми в зв’язку з культурними цін-
ностями і архівними матеріалами, починаючи з окремих випадків».

Якщо порівняти цей текст з відповідними визначеннями Договорів 
з Радянським Союзом і Росією, а також з іншими колишніми радянськими 
республіками, то впадає в око, з однієї сторони, стримуюче формулювання 
(«… намагатимуться, проблеми в зв’язку з … вирішити»), а з іншої сторони, 
більша точність («… починаючи з окремих випадків…»). Здається, що до цих 
пір домінує стриманість переговорів, які ведуться з 1992 р. Процитованому 
«духу взаємопорозуміння і примирення», здається, важкувато перебороти 
травматичний досвід поляків, які вони зазнали від німецьких безчинств. 
Деякий німець, мабуть, сподівався, що перебіг часу, спільне членство в НАТО 
і Європейському Союзі, а також німецькі намагання благої поведінки змо-
жуть вплинути на більше. З іншої сторони, німецько-польські відносини від-
різняються від німецько-російських тим, що перші набагато більше ніж другі 
затьмарені тією обставиною, що більша частина автохтонного населення 
була насильно переселена із східних провінцій Рейху, і тому німецьке куль-
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турне добро із Рейху і в тепер полонізованих провінціях треба дослідити 
більше, ніж в Росії, стовсовно його походження в зв’язку з насильницьким 
переселенням.

Про які культурні цінності йде мова? Гютлер [70] згадує (з німецької сто-
рони) фонди колишньої Пруської державної бібліотеки (тепер бібліотека 
у Берліні), так звана «Берлінка», фонди зібрання німецького повітроплавання 
(близько 25 літаків або моторів), далі фонди бібліотеки колишнього «Німецького 
Робітничого фронту» і експонати із Берлінського Німецького Історичного 
Музею, а також подібні випадки із приватних зібрань і церковних установ. 
Вищеназвана «Берлінка», яка знаходиться в основному в бібліотеці Ягел лон сь-
кого Університету в Кракові, складається, між іншим, із більше, як 1400 (однієї 
тисячі чотирьохсот) східних рукописів, а також 19 тисяч східних рукописів 
та історичних друків, біля 200 тисяч автографів видатних німців, збірка 
Варнхагена з близько 300-х тисячами документів і найцінніших музикальних 
творів від Баха, через Моцарта і Бетховена до оригінальних записів німецької 
пісні, насамкінець, ще близько 300 тисяч книжок [71].

Польща вимагає від Німеччини 73 грамоти Німецького Ордену як найдав-
ніших свідоцтв польської суверенності, понтифікаль із Плока і архівні матері-
али, які хоча і виникли в Прусії, але відносяться до тодішніх німецьких східних 
провінцій. На початку переговорів німецька сторона передала як жест доброї 
волі так званий «Посенський золотий скарб» з ранньоісторичними прикраса-
ми, а також золотими і срібними монетами [72]. Після того з німецької сторони 
Польщі були передані: вівтар (Фербер) з Гамбурга до Данцига (1993 р.), архівні 
матеріали 1939–1945 рр. (1995 р.), статуя Марії до Данцига і понад 100 актових 
одиниць генерал-губернаторства (обидва 1997 р.), книжковий фонд із Бремена 
до Данцига (2000 р.), етруське дзеркало із Гамбурга (2002 р.) і у 2003 р. понад 
три тисячі книг колишніх німецьких католицьких громад на основі внутрішньої 
домовленості [73]. З посиланням на обширні польські листи-реєстри були про-
ведені пошуки у більше, як трьохстах німецьких культурних установах, на жаль, 
без успіху, як було повідомлено Польщі у 1996 р.; загарбане і привезене 
до Німеччини культурне добро було, як сказано вище, аж до окремих екземп-
лярів вже повернуто назад союзниками.

З німецької сторони позитивні зауваження Державного Президента Квас- 
невського, зроблені в 1998 році, і передача в 1999 р. до Німеччини списку архів-
них матеріалів, які повинні були бути повернуті прем’єр-міністром Бусеком, 
дали привід надіятися на подальші кроки. В кінці 2000 р. польський прем’єр-
міністр Бусек передав з нагоди 30-ої річниці укладення Варшавського договору 
1970 р. Федеративному Канцлеру Шредеру цінний переклад Біблії, зроблений 
Лютером із Краківських фондів «Берлінки».
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Але з того часу ніхто не може більше повідомити про очікувані наступні 
кроки. На парламентський запит депутата Маршевського про стан, вочевидь, 
«застійних переговорів» Держсекретар Зовнішньополітичного відомства відпо-
вів 13 травня 2000 р.(друкована справа Бундестагу 15/3159), що «пероеговори 
проходять важко, тому що питання повернення культурних цінностей 
пов’язуються з польської сторони з вимогами, які випливають із наслідків ні-
мецької загарбницької війни і свідомого знищення польських культурних цін-
ностей німецькою окупаційною владою. В той час, як на переговорах, за 
Гютлером, німецька сторона виявляла «гнучкість і відкритість», то польська де-
легація залишилась «непохитною». Уявлення про польську позицію дає стаття 
польського експерта Каліского [75], в якій повідомляється з перебігу перегово-
рів, що архівні матеріали, які відносяться до сьогоднішньої польської території, 
вимагають повернути за територіальним принципом, повернення літаків далі є 
«виключеним», і що «офіційна» позиція польського уряду відносно «Берлінки» 
є такою самою, як і стосовно літаків. Берлінські зібрання були начебто привезені 
німцями в Нижню Сілезію і полишені там. І вони стали, як «полишене добро» 
власністю польської держави; крім того, «Берлінка» виконує, як «шкільний при-
клад», всі умови «ерзацної» реституції. Польські військові втрати культурних 
цінностей складають близько 50 мільярдів доларів. До тих пір, доки Німеччина 
буде «ігнорувати» ці гігантські втрати на переговорах, «Берлінка» не може по-
вернутися назад. Як компроміс, Каліскі пропонує «уладнання» вартістю в «як 
мінімум декілька мільярдів німецьких марок». Німецькі дипломати і публіцисти 
на противагу цьому дали зрозуміти, що після відшкодування насильницьких ро-
біт, виплату подальших високих відшкодувань не можна «осилити». Каліскі за-
кінчує тим, що тоді «манускрипти Моцарта і Баха… залишаться як заручники 
в Кракові». Вимога репарацій за німецькі руйнування вже піднімали перед при-
йняттям рішення Нижньою Палатою 10 вересня 2004 р. бургомістр Варшави, 
а також колишній Голова Фонду «німецько-польське примирення» [76].

Таким чином, ситуація, знає Господь, не проста. Положення Міжнародного 
Суду, здається, як у випадку Росії, менш складне: Конфіскація знайдених куль-
турних цінностей і їх організована — без відшкодування (!) — експропріація 
порушують установлений статтею 36 Гаагзького ПНЗ імунітет таких цінностей. 
Вчинки окупантів повинні за цим приписом бути «суворо покарані». Незалежно 
від цього, питання репарацій знайшло своє вирішення шляхом неодноразово 
підтвердженої відмови від них, навіть коли воно принагідно усувалось політи-
ками. Захист культурних цінностей забороняє притягати їх для «ерзацної» — 
або «компенсаторської реституції», яка, як одна з послуг репарації після від-
мови від репарацій, була б також із цієї причини в правовому відношенні 
безпідставною. Міжнародне право і політика ідуть тут різними шляхами.
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Таким чином, неминучим є те, що від різних, часто дуже доброзичливих, 
сторін робляться пропозиції, щоб розв’язати цей вузол права і політики. 
Існують ініціативи щодо німецьких безпосередніх платежів, або тих, що про-
ходять по каналах якогось фонду (Каліскі), або просто по відкладенню в термі-
нах намагань вирішити ці проблеми. Один німецько-польський дискусійний 
гурток, «Група Коперніка», запропонувала в 2000 р. прийняти Польщу як 
в якості рівноправного члена в Фонд «Пруське культурне майно»; тоді знахо-
дилося би те, що залишилося в Польщі, в сфері регіональної діяльності Фонду, 
і повернення до Берлінського Центру видавалися б легшими, якщо б вони ще 
й до того винагороджувались через саме тісне співробітництво [77]. Не кажучи 
про те, що Німеччина таким шляхом віддала б половину одного з найвизначні-
ших ансамблів світу, від воріт Іштар до зібрання Берггруена, Польща не всту-
пила в дискусію по цій пропозиції; вже прикметник «пруський» був сприйня-
тий як вимога.

Скоріш смішною ніж серйозною здається пропозиція, яку зробив Гюнтер 
Грасс в 2001 р. в промові в Європейському університеті Віадріна у Франкфурті 
на Одері [78]: на одному мосту, який треба перекинути через Одер, треба нім-
цям і полякам побудували музей для предметів «страшного слова «мистецтво- 
здобичі», «в якому б знайшли своє постійне місце спірні картини, скульптури, 
манускрипти, партитури і бібліотеки». (Цей складений із кубиків конволют 
із фрагментів також треба було б доповнити ще й і літаками.) Фінансуватися 
цей проект повинен був би, між іншим, через «грошовий штраф», який мав 
сплачувати «нестямний до закупок» Дім Капфінгера. Теперішній власник цього 
газетного видавництва, який після перелому в політиці закупив у Польщі газе-
ти, повинен був би цим нести спокуту за те, що його батько до 70-х рр. вів га-
зетний похід («спрямована стратегія обману») проти Віллі Брандта і його 
східної політики.

Заключне слово

Те, що Польща і Росія в проблематиці культурних цінностей, як це видно, 
самі протиставляють себе міжнародно-правовій практиці інших європейських 
країн, не може залишитися як останнє слово. Замовчування не пом’якшить 
Malaise. Щире і тісне співробітництво і підготовка взаємоприйнятних пакетів 
повинні дати можливість знайти вихід.

Федеральний канцлер у промові в Варшаві 1-го серпня 2004 р. з нагоди 60-ї 
річниці початку Варшавського повстання зробив величезний крок в напрямі 
польських уявлень, коли він від імені Федерального уряду висловився проти 
«претензій на реституцію із Німеччини…, які ставлять історію на голову» і по-
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годився на те, щоб не «підтримувати індивідуальні вимоги, наскільки вони все ж 
таки висуваються» і «цю позицію представляти в усіх Міжнародних судах» [79].

При бажанні і, якщо залишити поза увагою і передісторію, можна було б в 
цей широкий текст додати також претензії на повернення мистецтва-здобичі.

В усякому разі було б важко стверджувати, що вони «ставлять історію 
на голову». Від договірних претензій, по яким ідуть переговори більше десятка 
років, не відмовляються так просто. Тому канцлер і не торкався їх у своїй заяві. 
Це є також точка зору юридичної рецензії, підготовленої сумісно Фровейном 
і Барчем за дорученням німецького та польського урядів [80]. Але рух, який 
Федеральний канцлер вніс в питання реституції, міг би підштовхнути польську 
сторону нарешті також зі своєї сторони переосмислити свою стриманість 
(в кожному сенсі слова) по питаннях загарбаного мистецтва.
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Час стирає сліди війни, але не в царині культурних втрат. Через багато 
десятиліть не зникають проблеми, спричинені наслідками злочинів і грабун-
ків, резонують болючі пи тання, вирішення яких зволікається. Сьогодні 
на чільні місця украї нсько-німецького співробітництва в галузі взаємного по-
вернення пам’яток культури в світлі переговорів України та ФРН виносять 
питання реституції культурних цінностей, що були втрачені або не законно 
переміщені під час Другої світової війни і в наступні роки. Їх перебіг відбив 
засади Угоди між Урядом України та Урядом ФРН (від 15.02.1993 р.) про 
культурне співробітництво.

Лінія розвитку реституційного процесу як важливого фактора зміцнення 
українсько-німецьких взаємин має поступальний ха рактер. Стимулював цей 
процес факт передачі ко лишнім прем’єр-міністром України Л. Кучмою під час 
днів України в Баварії у дарунок німецькому народові 32 доку ментів і малюнків 
Й. Гете, що до війни належали Німеччині.

Обмін культурними цінностями відтоді набув дальшого розвит ку. 
Українська сторона передала німецькі археологічні знахідки Каблова, а ні-
мецька, в свою чергу, — пам’ятки археології, виве зені у 1944 р. з Херсонського 
краєзнавчого музею. Згодом в Україну було повернуто понад 700 книжок 
з Пфальбаумузею міста Унтерульдинген, а до Бремена передано портрет Ганса 
фон Маре. Ця фаза еволюції реституційних відносин між Украї ною 
та Німеччиною ґрунтується на взаємоповазі і паритетності, її слід вітати, 
пам’ятаючи, що в орбіту відносин залучаються, крім того, приватні особи, які 
в силу різних умов володіють куль турними цінностями, що належать іншим 
державам.

Конструктивність співробітництва між Україною і Німеччиною очевидна. 
Вона відбилася в протокольному документі, а це є сподівання і надія, що ні-
мецька сторона не тільки домагатиметь ся законно отримати німецькі культур-
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ні цінності, що зберігають ся на території України, створення повного реєстру 
цих «трофеїв війни» і вільного допуску німецьких екс пертів-спеціалістів 
до згаданих сховищ (які до незалежності Ук раїни вважалися спецсховищами 
і були засекречені), а й адек ватно ставитиме проблему повернення культурних 
цінностей України в площину договірних умов. Українська сторона веде по-
шук втрачених власних національно-культурних пам’яток, ство рюючи відпо-
відний банк даних, і разом з тим, дотримуючись протокольних норм, здійснює 
реєстр трофейних німецьких пам’я ток, а це вимагає подолання реальних про-
блем, і, зрештою, додаткових коштів. Німецька сторона ніколи системно 
не реєст рувала українські культурні цінності, мотивуючи це їх відсутністю 
на території ФРН.

У широкому контексті культурного співробітництва реституцій ний про-
цес невід’ємний від нормативно-моральних оцінок і зо бов’язань. Насамперед 
вони стосуються України, культура якої в ході воєнних трагічних обставин по-
страждала чи не найбільше. Але право відповідної компенсації в сфері втрат 
культурних цінно стей стосовно України ніколи не застосовувалося. І сьогодні 
не бачать цілісної проблеми в цьому напрямку наші партнери, учас ники пере-
говорів, відстоюючи лише національні інтереси Німеччини. Такий аспект розу-
міння проблем виключає паритетність зобов’язань, доброчинність реституцій-
них стосунків і унеможлив лює об’єктивне, з погляду історичної правди, 
панорамне ба чення.

Три протоколи, підписані українсько-німецькими делегаціями протягом 
1994–1996 рр., стверджуючи пріоритети міжнарод них норм, не приховували 
і не гальмували, а, навпаки, виокрем лювали і динамізували коло питань, що 
становлять взаємний інте рес. Кількість питань, що чекають відповіді, зростає. 
В площині ідеальної істини це означає, що партнери, плануючи і розгорта ючи 
свою діяльність та ініціативи, повинні взаємно враховувати національно-
культурні інтереси кожної з договірних сторін. Таких нормативно-етичних 
засад і дотримується українська сторона, яка на переговорах у Берліні поін-
формувала, що вона присту пила до реєстрації втрачених в Україні культурних 
цінностей, створення державного механізму для розв’язання складних про-
блем їх повернення, виконання своїх міжна родно-правових зобов’язань і норм 
внутрішнього законодавства.

Українська сторона передала німецьким партнерам список виявлених 
культурних цінностей, що були переміщені з Німеччи ни в Україну, 275 з них 
зберігаються в Національному історично му музеї, 14 — в Українській академії 
мистецтв. Співробітники музеїв ретельно готували списки, тамуючи справедли-
вий жаль: в часи війни нацисти не лише пограбували музей, а й поглумили ся, 
знищили інвентарні книги, по суті, в музеї залишилися після окупації голі сті-
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ни. Збитки очевидні, і їх слід брати до уваги в ході сучасних переговорів, три-
маючи в пам’яті, окрім того, ще де сятки спустошених музеїв. Національна ко-
місія з питань повернення в Україну культурних цінностей передала німецькій 
стороні через офіційні канали списки втрат ряду українських музеїв. Мета цих 
реєстрів — максимально сти мулювати процес повернення національних скар-
бів до України.

Виникає питання: як бути з німець кими трофейними цінностями? 
Повертати їх чи тримати як заруч ників війни? Однобічне форсування на дано-
му етапі проблеми виглядає недоречним, а, можливо, й передчасним, без ураху-
вання національних інтересів обох сторін, без розуміння, що Ук раїна в ході 
війни була перетворена на «культурну пустелю». Потрібні не лише час для ви-
явлення, обліку, ідентифікації куль турних цінностей на території України, а й, 
що не менш важливо, для відпрацювання механізмів і нормативної бази як ком-
пенсації втрат, так і повернення їх законним господарям.

Німецькі культурні цінності дбайливо зберігалися у сховищах України по-
над піввіку, що тягне за собою матеріальний і фінансо вий аспект. Ніхто не на-
важиться за відсутності відповідної зако нодавчої бази, та й не має права, «од-
ним розчерком пера» прий няти вольове рішення й передати Німеччині наявні 
колекції. Ук раїна і ФРН повинні, зважаючи на зазначені колізії реституційного 
процесу, розпочати правовий захист національ них цінностей, переміщених 
і втрачених внаслідок війни.

Україна, здобувши незалежність, після заснування Національ ної комісії 
з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів 
України розпочала формування державної політики і реалізації її в реститу-
ційному процесі, чим європейські країни, зокрема Німеччина, Польща 
й Угорщина, займалися май же піввіку. В колишньому СРСР не спромоглися 
провести сис темний облік втрат культурних цінностей. Локальна подвижниць-
ка робота музейних, бібліотечних і архівних працівників не вирі шувала справи, 
адже в спецфондах були засекречені навіть до кументи і матеріали Надзвичайної 
Державної комісії зі встанов лення і розслідування злочинів фашистських за-
гарбників, їхніх спільників і завданих ними збитків. Ще попереду визначення 
мас штабів трагедії української культури.

До сьогодні як вітчизняна, так і світова юридична та культурна громад-
ськість не поінформована про те, що Україна в 1955 р. також передала до Москви 
для НДР близько 500 творів живопи су з колекції Дрезденської галереї, 
1958 р. — ще 10 картин, 10 тканин, 165 одиниць порцеляни, 1 єгипетський папі-
рус, 97 687 одиниць гравюр, графіки тощо. Союзна адміністрація після війни 
надіслала їх до музеїв Києва як часткову компенсацію за завдані окупантами 
збитки, а потім самочинно забрала.
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Нині в Росії дотримуються думки, що передача радянським партійно-
державним керівництвом культурних цінностей НДР є помилковою, оскіль-
ки вчинена з політичних міркувань. Додамо, що й передача за конфіденцій-
ною згодою міжнародним правом не вважається цілком легітимною. Логічно, 
що Україна, ставши незалежною державою, згідно з чинним законодавством 
є пра вонаступником тільки тих прав і обов’язків за міжнародними до-
говорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та її національ-
ним інтересам.

Не так усе просто в дипломатичному полі, як здавалося на перший погляд, 
якщо проблему реституції розв’язувати з позиції Угоди, підписаної 15 лютого 
1993 р. між урядами України і ФРН про культурне співробітництво. Стаття 16 
визначає: «До говірні Сторони погоджуються, що втрачені або незаконно ви-
везені культурні цінності, що знаходяться на їхніх територіях, бу дуть поверну-
ті власникові або його правонаступнику. Перегово ри з цього питання розпо-
чнуться найближчим часом».

У широкому спектрі культурного співробітництва, в текстовій обтічності 
ця загальна норма формально урівняла права та обо в’язки обох сторін в рести-
туційному процесі, не визначила пред мет повернення, не врахувала те, що 
Україна під час війни зазна ла агресії з боку нацистської Німеччини і тотально-
го пограбуван ня культурних цінностей, а тому потребує за міжнародним пра-
вом відповідної компенсації.

Переговорний процес української і німецької сторін попри підпи сані 
протоколи (останній — в лютому 2008 р. в Мюнхені) проходить непросто. 
Німецькі експерти виходять з того, що пе реміщені з України культурні цін-
ності в перші повоєнні роки були повернуті до СРСР, якщо не загинули оста-
точно. Додамо, що вивозилися вони також союзниками — США, Велико-
британією, Францією — і тепер з’являються як у приватних і державних 
ко лекціях, так і на аукціонах інших країн. В Україні є частина німець ких цін-
ностей, і німецька сторона наполягає на одержанні списків і, по суті, на одно-
сторонній їх реституції.

У такому аспекті розмивається юридичний зміст поняття рес титуції 
(restutio in integcum), яке стосується держави, що воєнни ми діями завдала по-
шкоджень і пограбувань історико-мистецьким пам’яткам на окупованій тери-
торії і за міжнародним правом зобов’язана їх повернути або компенсувати 
аналогічними країні, яка зазнала нападу. Стосовно України ця дефініція не-
прийнятна, адже саме їй належить право добровільного вибору в полі вве дення 
культурних цінностей до наукового та культурного обігу чи їх повернення. Як, 
наприклад, діяв у травні 1993 р. наш уряд, коли передав німецькому народові 32 
документи Й. Гете.
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Конструктивне просування щодо взаємного виконання взятих зобов’язань 
залежить від визнання німецькою стороною рести туційного обов’язку перед 
Україною, зокрема в пошуку її погра бованих і незаконно переміщених куль-
турних цінностей не тільки на своїй території. Ніякі причини не звільняють 
Німеччину від такої відповідальності, адже згідно із загальновизнаними норма-
ми міжнародного права стосовно воєнних злочинів, вчинених проти людства 
і миру, в тому числі проти об’єктів культури, не засто совуються ніякі строки 
давності.

Саме в такому системному контексті слід розглядати статтю 16 Угоди між 
урядами України і ФРН про культурне співробітництво, а не ізольовано, акцен-
туючи лише на принципі міжнародного права, що pacta sunt servanda (договори 
повинні дотримуватися). Сторони мають виходити з того, що це вулиця з дво-
стороннім рухом. Рес титуційний процес між ними — це шлях компромісів, па-
ритетності зобов’язань, збалансованості національних інтересів, які ґрунтують-
ся не тільки на добрій політичній волі, а й на справедливості і праві.

Як приклад співпраці необхідно враховувати реальний трикут ник «Росія — 
Україна — Німеччина». Він дозволить здійснювати пошук інтегровано, а також 
допоможе виявити нові аспекти співро бітництва в галузі реституції, що випли-
вають з об’єктивних реалій історичного минулого і сучасної доби.

Доля пограбованих українських цінностей у багатьох випадках драматич-
на. Не торкаючись проблеми втрат нерухомих пам’я ток, назвемо, однак, тра-
гічну втрату колекції гравюр А. Дюрера зі Львова, що внаслідок воєнної агресії 
опинилися в США, Англії, або живописних творів з Київського музею західно-
го та східного мистецтва. Не є переконливим твердження німецької сторони 
щодо відсутності даних про місцезнаходження 475 картин зі збірки згаданого 
музею.

Постає небайдуже для української сторони запитання: як ста витися 
до тих пограбованих пам’яток України, які сьогодні пере бувають на території 
інших держав, у т. ч. Росії? Чи німецька сторона гадає, що пам’ять про ці 
об’єкти культури за давністю часу є неактуальною для музеїв, бібліотек, архівів 
України?

У контексті українсько-російсько-німецького трикутника нагадаємо про 
Рекомендацію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки Росії про 
вступ до Ради Європи № 193 (1996 p.), де наголошується, що російська сторона 
обговорюватиме і викону ватиме свої зобов’язання в галузі реституції культур-
них ціннос тей щодо претензій європейських країн.

Претензії української сторони до німецької в світлі сучасних проблем 
меншою мірою рівнозначні стосовно претензій німець кої сторони до україн-
ської. Без взаємних компромісів питання не зрушиться.
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Німецька сторона вимагає беззастережного укладення й пе редачі німець-
ких культурних цінностей, що перебувають в ук раїнських музеях. По-перше, 
спадщина, що є в державних схо вищах, була поза межами ґрунтовного вивчен-
ня й належного обліку протягом багатьох десятиліть і, по-друге, ретельний 
підра хунок втрат, знищених або пограбованих пам’яток українським музеям 
слід вести з урахуванням потреб національної спадщини. Протягом післявоєн-
ного періоду такий підрахунок ніколи не про вадився, і тільки тепер в умовах 
сучасної державної політики в галузі культури ця робота здійснюється. Робота, 
звісно, актуаль на, але вона повинна вестися спокійно, без «форсажу». Отже, 
поруч із виявленням державного національного музейного фон ду організовано 
дослідження пам’яток, що були переміщені у 1945–1947 pp. і могли опинитися 
на території колишньої УРСР за наказом союзної адміністрації.

Україна здійснює державну політику на базі міжнародного права в галузі 
повернення культурних цінностей. Одним із голов них завдань є підготовка 
концепції про правові основи вирішення питань, що стосуються «трофейних» 
цінностей, які перебувають в музеях, сховищах України, а також вивчення всіх 
політичних, організаційних і економічних аспектів їх повернення. У цьому на-
прямі важливим є виявлення, а також проведення закладами культури, науково-
дослідними установами обліку та вивчення культурних цінностей, утрачених 
Україною в роки другої світової війни та культурних цінностей Німеччини 
та інших держав, що перебувають на території України, створення відповід них 
реєстрів.

Йдучи до чергових засідань міжурядової українсько-німецької комісії з пи-
тань реституції культурних цінностей, що були втрачені або незаконно перемі-
щені під час Другої світової війни та в наступні роки, українська сторона під-
тверджує умови попередніх домо вленостей і пропонує до розгляду низку 
конкретних питань з порушеної проблеми. На нашу думку, німецька сторона по-
винна з розумінням поставитися до існуючих реалій в Україні, оскільки потрібен 
час, щоб здійснити виявлення, облік, ідентифікацію, науково-рестав раційні до-
слідження переміщених «трофейних» цінностей на всій території України, від-
працювати механізм і нормативну базу їх повернення при необхідності.

Україна до остаточного розв’язання наявних колізій реституційного про-
цесу бере на себе зобов’язання взяти під правовий, матеріальний та інший за-
хист наявні та всі виявлені пе реміщені з ФРН культурні цінності, які перебува-
ють на її тери торії. Разом з тим українська сторона готова розглянути 
аргу менти повноважних представників ФРН щодо повернення пред метів, які 
перебували у власності релігійних або приватних доб родійних установ, сімей-
них реліквій (фото, архівів, документів), а також належали особам, позбавле-
ним власності через їхню расову, релігійну та національну належність.
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Українська сторона також готова визначити, що культурні цінності, ви-
везені на територію України з Німеччини не за зако нами та відповідними акта-
ми Союзної контрольної ради в Німеч чині або не за наказами Радянської вій-
ськової адміністрації та інших компетентних органів, а самовільно вилучені 
окремими військо вими та іншими особами, визнаються вивезеними незаконно.

Порушена ініціатива про залучення до співробітництва у цій сфері дер-
жав, які разом з СРСР здійснювали верховну владу в Німеччині — США, 
Великобританії і Франції — з метою виявлення і повернення у власність України 
і Німеччини їх культурних цінно стей, які могли бути переміщені в ці держави 
з відповідних зон окупації.

Нашій країні ще бракує досвіду, про фесійного підходу щодо повернення 
втрачених шедеврів із-за кордону. Це засвідчує приклад з уже згаданою уні-
кальною колекцією малюнків А. Дюрера. Коли керуватися Лон донською декла-
рацією від 5 січня 1943 року, яку підписали СРСР, США, Великобританія 
і п’ятнадцять інших держав антигітлерівсь кої коаліції і яка стосувалася повер-
нення всіх видів майна, що його вивезли Німеччина та її сателіти, право України 
на власність тут поза сумнівом.

Як підтвердила на симпозіумі представник ЮНЕСКО Ліндел Протт, жод-
на країна СНД не подала позову про повернення втрачених або спірних ціннос-
тей. Зазначимо, що перед тим як звернутись до ЮНЕСКО або порушити за 
рубежем судову спра ву, потрібно виконати такі процесуальні вимоги: розпо-
чати по шук, зробити заяву в Лондонський реєстр утрачених культур них цін-
ностей, провести міждержавні переговори, зібрати юри дичну документацію, 
вивчити умови підсудності тощо. В Україні до юридичного аспекту щодо львів-
ської колекції відповідні дер жавні структури не підступали, а строки минають, 
якщо вже не втрачені за американською юрисдикцією. Тут непере січне значен-
ня має проведена в Інституті держави і права НАН України систематизація 
міжнародно-правових норм і підготов лений на її основі фундаментальний 
збірник «Правова охорона культурних цінностей: міжнародні документи та за-
конодавство України».

Важлива реституційна проблема зафіксована нині в статті 54 Конституції 
України, де сказано, що «Держава… вживає заходів до повернення в Ук раїну 
культурних цінностей наро ду, що знаходяться за її межами». Ця конституцій-
на норма потребує наповнення спеціальним законодавством, яке має бути при-
ведене у відповідність із міжнародними нормами. На сесії Верховної Ради 
України передбачається розглянути зміни до закону України «Про вивезення 
і ввезення культурних цінно стей». На наш погляд, цей оновлений законопроект 
повинен стосуватися важливої національної проблеми повернення втрачених 
Украї ною культурних цінностей, містити відповідні правові норми, а також ви-
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значити правовий статус переміщених під час війни на територію України куль-
турних цінностей інших держав.

Україна як цивілізована держава, що поступово і цілесп рямовано увійшла 
у загальноєвропейський культурний процес з дотриманням міжнародних 
і національно-правових норм, вива жено ставить власні реституційні проблеми 
стосовно незаконно вивезених, пограбованих, насильно вивезених культурних 
цінно стей, із розумінням ставиться до претензій європейських дер жав. 
Конструктивним і взаємопоступливим повинно виглядати опрацювання спіль-
них програм по розшуку і поверненню куль турних цінностей між Україною 
і Німеччиною. Механізм рести туції повинен спрацьовувати на діалог сторін, що 
сприятиме роз витку переговорних процесів. Для української сторони важливо: 
чи можна вважати пограбовані і вивезені під час війни пам’ятки, за їх відсут-
ності в сучасних умовах, такими, що втратили право на реституційні вимоги. 
Конкретика механізму повернення наяв них культурних цінностей, а також тих, 
що були пограбовані і не повернулися на свою законну територію, вимагає 
корекції й вдос коналення.

Україна розпочала облік втрат у сфері, що у хронологічних межах війни 
вражає масштабом руйнацій, яких зазнала наша куль тура. Такий самий облік 
стосовно власних культурних руйнацій здійснює ФРН, залучаючи висококвалі-
фікованих фахівців для вивчення складної проблеми.

Сучасний рівень мислення, гуманістична спрямованість, яку перспективно 
окреслює європейська цивілізація у XXI ст., вселяє віру, що порозуміння 
врешті-решт з’єднає Євро пу Західну і Східну. Визнання кожною стороною іс-
торичних прав і обов’язків дасть змогу переступити межу взаємних дорікань 
і знайти кардинальні способи розв’язання реституційної пробле ми.
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Жіночі монастирі в Україні відрізнялися між собою соціальним складом 
насельниць. Були обителі, в яких кількісно переважали представниці середніх 
прошарків населення та соціальних низів. Але були й елітні монастирі, де тради-
ційно контингент насельниць поповнювався головним чином аристократками, 
як, наприклад, Вознесенський монастир у Києві. Такі обителі жили заможніше, 
бо «придане» (вступний внесок) їх послушниць був соліднішим, а пожертви 
людей — щедрішими. Вознесенський монастир був осередком культурно-
мистецького життя Києва другої половини XVII — початку XVIII ст.

Основні групи джерел — писемні, картографічні, археологічні та іконо-
графічні — дають нові можливості для дослідження даного монастиря. Окремі 
писемні джерела (грамоти, документи) дають загальні відомості про етапи іс-
торичного формування монастиря. Замітки відомих істориків минулого та пра-
ці сучасних дослідників так чи інакше спираються на ці нечисленні документи.

У літературі маємо здебільшого енциклопедичні довідки щодо 
Вознесенської церкви, пов’язані з її входженням до складу функціонуючої 
Києво-Флорівської обителі. Слід, однак, визнати, що історія, архітектура 
та культура Вознесенського монастиря так чи інакше була об’єктом досліджень 
багатьох археологів та істориків — якщо не прямо, то часто опосередковано, 
у контексті їх наукових зацікавлень та пошуків. Так, поручик Київського гар-
нізону В. І. Новгородцев, коли робив географічний опис Києва та Київського 
намісництва (1775–1786), торкався питань історії Вознесенської церкви [1]. 
Також Самуїл Миславський та Євгеній Болховітінов згадували, зокрема, 
і Вознесенський монастир у своїх «Описах Києво-Печерської лаври» [2].

У другій половині ХІХ ст. варто відзначити працю М. В. Закревського 
«Описание Киева» (1868) [3]. Саме цей історик був першим, хто розділив відо-
мості про окремо існуючі Флорівський і Вознесенський монастирі. На жаль, 
невивченою залишилась архітектурна еволюція монастиря.

Тетяна ЛАСКАРЕВСЬКА

ВТРАЧЕНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
Києво-Вознесенський монастир XVII–XVIII ст.

у Печерському містечку
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Стосовно художнього життя та історії Вознесенської церкви як окремого 
соціального інституту збереглася дуже обмежена кількість повідомлень у дже-
релах. Деякі відомості про побут, соціальний склад, заняття послушниць мо-
настиря знаходимо в «Описі України» Г. Левассера де Боплана [4]. Певну ін-
формацію містять церковні книги, доповіді імператорських комісій та контракт 
на будівництво київського арсеналу.

У кінці ХІХ ст. опубліковано дві праці дослідників київської старовини — 
І. Маніковського [5] та М. Маліженовського [6].

На зламі ХХ–ХХІ ст. починається новий етап вивчення історії та архі-
тектури Києво-Вознесенського монастиря. Серед сучасних українських іс-
ториків слід назвати О. Крайню [7] — дослідницю, яка зібрала інформацію 
про монастир; та О. Сіткарьову, яка, займаючись вивченням історії та архі-
тектури Киє во-Пе черської лаври, велику увагу приділила й історії Вознесен-
ського монастиря [8].

Отже, потрібно зазначити, що Києво-Вознесенський монастир (його ху-
дожнє життя, архітектура, твори мистецтва тощо) до цього часу не потрапив 
у коло наукових інтересів мистецтвознавців та істориків архітектури, що, пере-
дусім, пояснюється тривалим (понад 200 років) військовим призначенням тери-
торії, на якій він був розташований.

З писемних джерел дізнаємося про першу дату, яка відноситься до обите-
лі. Під 1628 р. Києво-Вознесенський монастир згадується вже як існуючий.

Києво-Вознесенський монастир був розміщений навпроти Троїцької над-
брамної церкви Києво-Печерського монастиря. І це не випадково, що монастир 
був заснований проти головного православного центру Києва.

Про побут та культуру монастиря маємо важливі свідчення з праці фран-
цузького військового інженера і картографа Г. Левассера де Боплана «Опис 
України» [9]. Ці відомості де Боплана ще раз підтверджують той факт, що 
Вознесенський монастир відносився до числа елітних, адже вільний вихід 
з церкви був дозволений не в усіх тогочасних монастирях. Про елітність монас-
тиря також писав у своєму путівникові К. Шероцький [10].

Під час взяття Києва військами Януша Радзивілла вимерла більшість на-
селення. Великі втрати були і у Вознесенському монастирі. Так, Павло 
Алеппський застав тут майже на половину менше черниць, ніж їх було у 1640 р., 
коли монастир відвідав Г. Л. де Боплан [11]. Проте, на 1654 р. монастир був уже 
повністю відновлений.

У 1670 р. головний Вознесенський храм постраждав під час пожежі. У 
зв’язку з цим ігуменя монастиря Афанасія Султанівна Юдицька (Соломієва) 
звернулася за фінансовою підтримкою до думного дворянина Малоросійського 
приказу А. С. Артемонова, про що маємо відповідні документи [12].

Т е т я н а  Л а с к а р е в с ь к а
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У 1688–1707 рр. ігуменею в монастирі була мати Івана Мазепи — Марія-
Магдалина Мазепина, уроджена Мокієвська. Вперше вона згадується як ігуме-
ня Вознесенської обителі з 29 січня 1683 р. Імовірно, завдяки її клопотанню 
обитель отримала царську грамоту від 29 січня, в якій київському воєводі кня-
зю П. С. Прозоровському доручалося надати їй 100 рублів та побудувати теплу 
церкву і відремонтувати колодязь за рахунок міських доходів [13]. Того ж року 
Іван Мазепа відлив для Вознесенської церкви дзвін вагою 30 пудів 25 фунтів, 
про що повідомляв надпис на ньому. Згодом цей дзвін потрапив на одну з башт 
над оборонними стінами Печерського монастиря.

У грудні 1687 р. Марія-Магдалина їздила до Москви, де їй було влаштова-
но урочистий прийом [14]. На користь цього історик С. Павленко наводить той 
факт, що І. Мазепа у листі до царів просив їх, щоб вони затвердили монаршими 
грамотами прохання його матері [15]. Государі Іоанн та Петро Олексійовичі 
урочисто зустріли як ігуменю, так і чорниць, що її супроводжували, та козаків 
[16]. Наслідком було позитивне вирішення деяких фінансових питань, що зна-
чно поліпшило фінансове становище монастиря та сприяло активізації в ньому 
ремонтно-будівельних робіт.

Зауважимо, що завдяки меценатству І. Мазепи та значній фінансовій під-
тримці з боку заможної козацької старшини, Вознесенський монастир досяг 
свого найвищого розвитку, про що свідчить і ряд універсалів гетьмана [17]. 
Таким чином, були створені умови для поліпшення самозабезпечення монасти-
ря, збільшення його прибутків.

Ігуменя Марія-Магдалина прикладала багато зусиль для розбудови монас-
тиря. У ньому у 1701–1705 рр. на кошти гетьмана збудовано велику кам’яну Воз-
не сенську церкву. Ігуменя сама дбала про приріст грошей для будівництва [18].

За вказівкою Петра І монастир у 1707 р. мав бути зруйнований і перене-
сений на нове місце. Варто зазначити, що у 1707 р. лише почалися роботи по 
будівництву Київської фортеці, які стосувалися і Вознесенського монастиря. 
Перенесення ж монастиря, мабуть, відбувалося все ж таки пізніше.

Об’єднання Вознесенського та Флорівського монастирів на Подолі відбулося 
в 1710 чи 1712 рр., що пов’язано з будівництвом і пізнішим розташуванням Арсеналу 
навпроти Печерської Лаври. Після відселення Вознесенського монастиря його 
головна церква діяла як військова приходська і проіснувала аж до кінця XVIII ст., 
коли її розібрали у зв’язку з будівництвом нової будівлі Арсеналу. [19] Церква 
була святинею і для військових. Незважаючи на це, її розібрали вщент, вибравши, 
навіть, фундаментні рови для повторного використання матеріалу в будівництві.

Обмежені картографічні джерела відносяться до XVII–XVIII ст. Першим 
таким джерелом є план Києва, зображений у книзі лаврського монаха 
А. Кальнофойського «Тератургима» (1638), на якому змальовано Києво-Печерську 
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лавру та околиці з усіма архітектурними та господарськими спорудами [20]. 
Монастирська дерев’яна церква та келії зображені на першому плані Києва 1638 р. 
За цим планом, монастир був оточений дерев’яною огорожею, в якій були влашто-
вані ворота з боку Лаври. На його території знаходились дерев’яна церква, дзвіни-
ця, келії, студня тощо [21]. А. Кальнофойський так намагався достеменно змалю-
вати зовнішній вигляд монастиря в подробицях, що навіть разом з будівлями 
і деревами зобразив монахинь за працею. Також поблизу храму зображений коло-
дязь, з якого одна з монахинь набирає воду. На гравюрі видно, що колодязь був під 
дерев’яним накриттям на чотирьох стовпах. З давніх часів люди завжди оселялися 
поблизу річок, озер, джерел. Саме останні були непримітні, вважалися дивом при-
роди і найбільше шанувалися [22]. У княжу добу, ще до Вознесенського монастиря 
на цьому місті було джерело, на якому згодом заснували колодязь, можливо за-
довго до створення обителі. Археологічно підтверджено місцезнаходження коло-
дязя — південніше Вознесенської церкви, майже так, як змальовано у плані 
А. Кальнофойського. Було виявлено півквадратну в плані пляму на глибині 5 м 
з залишками деревини, інтерпретовану археологами як залишки колодязю. Ним 
користувались військові аж до останньої чверті ХІХ ст., поки не розібрали [23].

Початково Вознесенська церква була дерев’яною. Важко уявити архітек-
турні особливості побудови дерев’яної церкви лише по зображенню, яке міс-
титься на плані А. Кальнофойського. Проте, на основі порівняння дерев’яних 
церков цього періоду можна гіпотетично встановити її архітектурні риси. Тому 
звернемося до храмів Печерського містечка, зокрема — церкви Воскресіння 
Господня, що дуже схожа на Вознесенську церкву, що також зображена 
на плані А. Кальнофойського [24].

Як зазначає мистецтвознавець Ф. Ернст, за планом церква Воскресіння 
детально подана в аксонометрії. То була невелика споруда архаїчного типу. На 
зображенні видно південну і східну частини церкви. Центральний простір яв-
ляє собою високий чотирьохгранний зруб, вкритий пірамідальним шатром, 
на якому поставлена восьмигранна главка. Вона має таку ж пірамідальну по-
крівлю, що увінчана великим хрестом. Виходячи з того, що на одній з граней 
главки показано вікно, вона була світовою, тобто відкритою в середину при-
міщення. На рівні приблизно половини висоти центрального зрубу церква 
оточена опасанням. Зі сходу до нефу прирублений низький, на рівні з опасан-
ням, прямокутний вівтар, а з південної і, очевидно, північної сторони — кліро-
си, що зміщені від поперечної вісі на схід. Південний клірос, який можна по-
бачити на плані, вкритий особливою шатровою крівлею, що увінчана хрестом. 
З південної сторони до нього веде дверний отвір, над яким показане невелике 
віконце. Бабинця немає, мабуть його замінювало крите опасання. Отож, перед 
нами варіант дводільного типу церков [25].
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Між 1638 і 1654 рр. був перебудований головний храм Києво-Вознесенського 
монастиря, який після цього став багатоглавим [26]. Досить цікавий малюнок 
Абрама Ван Вестерфельда 1651 р., на якому зображено Вознесенську перебудова-
ну церкву. Він свідчить, що храм був ще дерев’яний, але вже з шістьма куполами.

Вже на плані полковника І. Ушакова 1695 р. бачимо, що Вознесенська 
церква набула зовсім іншого вигляду [27]. Церква зображена зі східної сторони 
поблизу головних воріт монастиря. Ця висока зі сторони центральної вежі 
дерев’яна будівля обшита тісом. Церква має велику апсиду. Крівля центральної 
бані і апсиди вкриті ґонтом [28].

Щодо згадуваної Воскресенської церкви, яку ми порівнювали вище, 
у 1679 р. її перебудували на нову, також дерев’яну церкву. Це відбулося 
у зв’язку з можливим наступом турецьких військ на Київ. Були проведені вели-
кі фортифікаційно-будівельні роботи над укріпленням Верхнього Києва. Су-
дячи з конструкції, Воскресенська церква могла розглядатись як один з пунк-
тів оборони Печерського містечка [29].

Коштом гетьмана Мазепи та його матері у 1701–1705 рр. замість дерев’яної 
Вознесенської церкви зводиться новий величезний кам’яний храм з цією ж на-
звою [30].

Храм розташовувався в центрі монастирської площі, тому мав виражену 
«всефасадність». Ця споруда була п’ятикупольною, вирізнялась центричністю 
і пірамідальністю об’ємної композиції. Про зовнішній вигляд цього храму дає 
уявлення його зображення на кресленні з колекції Вільгельма Фрідріха фон 
Берхольца [31], а також на планах маєтків Пустинно-Мікільського монастиря 
1713–1715 рр. та документах XVIII ст [32]. Перший малюнок дає нам найбільше 
уявлення про кам’яну будівлю. Церква показана з південної сторони. Це триділь-
ний храм з п’ятьма великими і п’ятьма маленькими куполами. Зі східної сторони 
виступає гранчаста апсида. Фасад південного входу оздоблений круглими півко-
лонами. Проте, на кресленні із західної сторони не видно напівциркульного за-
вершення храму, яке було виявлено при археологічних розкопках 2005–2007 рр.

Архітектура культових споруд та монастирів найповніше відображає 
творчу строкатість архітектурних шкіл, що були поширені на території України, 
та взаємозв’язок між народною творчістю та професійним зодчеством.

Так, для кінця XVI — початку XVII ст. характерним був взаємовплив ар-
хітектури дерев’яних і кам’яних церков, що насамперед проявився у спільності 
принципів їх об’ємо-просторової побудови.

Нові дані, отримані під час розкопок 2005–2007 рр., дають багато нового 
для вивчення Вознесенського монастиря. І хоча джерела потребують часу для 
детального вивчення об’єктів та матеріалів, вже на цьому етапі можна робити 
деякі висновки.
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Відповідно до рішення про створення культурно-мистецького та музейно-
го комплексу на місці київського Арсеналу, тут з липня 2005 р. експедицією 
Інституту археології НАН України під керівництвом д. і. н. Г. Ю. Івакіна були 
розпочаті широкомасштабні археологічні розкопки. Під час їх проведення 
на території центральної частини плацу заводу на глибині 1–1,2 м було виявле-
но залишки фундаментного рову Вознесенської церкви XVIIІ ст. та значну 
кількість археологічних об’єктів XVII–XVIII ст [33].

З кінця XVIII ст. до літа 2005 р. територія колишнього Вознесенського 
монастиря належала військовому відомству і була недоступна для проведення 
досліджень. Лише у 1991 р., під час прокладання інженерних комунікацій, біля 
східного фасаду будівлі Арсеналу було виявлено два поховання, що, вірогідно, 
належали до кладовища Вознесенського монастиря [34], що вже підтверджено 
розкопками 2005–2007 рр.

На території Арсеналу археологами виявлено та досліджено близько 100 
житлових та господарчих будівель і ям. Попередньо всі об’єкти датуються 
XIV–XVIII ст., більшість з яких відноситься до монастирського комплексу.

У 1740 р. у Вознесенському храмі було поховано київського цивільного 
губернатора, генерал-майора С. І. Сукіна, склеп якого і було знайдено під час 
розкопок 2005 р. на території «Арсеналу». Мабуть, генерал-майор мав якісь 
відзнаки перед монастирем, ймовірно, зробив матеріальний внесок на функці-
онування та розвиток Вознесенської церкви.

За планом Вознесенська церква була прямокутною, зі східної частини за-
вершувалася трьома апсидами. Із заходу завершувалась напівциркульною кон-
струкцією. Під час археологічних розкопок 2005–2006 рр. були зафіксовані 
залишки фундаментних ровів цього храму, засипані будівельним сміттям з би-
тої цегли та розчину. Контури фундаментних ровів монастиря в цілому повто-
рюють основні контури храму, хоча й через пізніші перекопи дещо порушені 
[35]. Розміри контуру фундаментних ровів дорівнюють приблизно 38,7  24 м. 
Ширина ровів коливається від 1, 35 м до 2, 2 м в районах основних стін та цен-
тральної апсиди із заходу на схід. На глибині 1,2 м від рівня розкопу в районі 
основних стін фундаментні рови заповнені будівельним сміттям, в той час як 
в районі напівциркульної конструкції із заходу рови заповнені лише на 40 см. В 
цьому смітті зустрічаються незначні фрагменти червоної і жовтої цегли. 
Товщина їх 5,5–6,5 см та уламки сіро-білого вапняного розчину. На лінії пів-
денної апсиди фіксуються незначні кутові виступи.

На північній смузі досліджуємого об’єкту зберігся прямокутний виступ. 
На всій площі церкви в кількох місцях збереглися залишки дерев’яних стовпів 
діаметром 15–20 см. На жаль, поки що не з’ясовано, чи до монастирських спо-
руд вони відносяться.
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У північному нефі виявлено залишки тонкого шару дерев’яного тліну, 
можливо — сліди дерев’яної підлоги.

Заглиблене на 0,5 м від денної поверхні розкопу підквадратне приміщення 
розмірами 170–185  190–210 см, збудоване із червоної та жовтої цегли (розмі-
ром 30  15  5,5 см, а також її половинок). Збереглося до шести рядів цегляної 
кладки на вапняному розчині, товщина швів між якими становить від 2 до 7 мм. 
Можливо, цю будівлю передбачалося використовувати в якості крипти.

Цікавими є залишки підземної частини споруди, розмірами 2,30  1,65 м, 
орієнтованої кутами приблизно за сторонами світу. Споруда виявилась частко-
во перерізаною південною смугою фундаментного рову Вознесенської церкви. 
В заповненні споруди — сірий супісок із керамікою XVI–XVII ст. Виявлені за-
лишки споруди свідчать про планування території під нове будівництво 
кам’яного храму, а також про знищення частини старих споруд на початку 
XVIII ст. Нові матеріали археологічних досліджень дозволили приступити 
до вирішення багатьох дискусійних питань, які не знайшли відображення 
на сторінках письмових джерел. Але ще більше залишилося таких проблем, які 
чекають на своє вирішення.

За допомогою іконографічних джерел можна зробити приблизні рекон-
струкції внутрішнього убранства храму та його архітектурні елементи.

Незважаючи на вкрай обмежені можливості для реконструкції — повне 
знищення храму з вибіркою фундаментних ровів, — результати розкопок 
в комплексі з існуючими графічними зображеннями пам’ятки дають можли-
вість для уявлення про основні параметри храму.

Важко говорити про внутрішній простір церкви. Під час археологічних 
розкопок у 2005–2006 рр. було виявлено частинки штукатурки вкриті різними 
за кольором фарбами (білий, чорний, брунатний, зелений, блакитний, коричне-
вий, оранжевий, жовтий, вохристий, золотий). Можливо, ці шматочки залиши-
лися після вибірки храму у кінці XVIIІ ст. Про зображення на стінах храму 
дізнаємося у сина антіохійського патріарха Макарія — Павла Алеппського, 
який, подорожуючи світом у XVII ст., залишив свої повідомлення і про 
Вознесенський монастир. Він повідомляє, що на стінах зображені 10 дів і пра-
ведниць: мучениць і святих. У сінах Троїцької надбрамної церкви, серед зобра-
жень «мучеників», «праведників» існує зображення «Лик дівственець» з Іоаном 
Богословом. Можливо, що й у Вознесенській церкві у середині XVII ст. на сті-
нах розміщувався цей сюжет.

Майже нічого не відомо про іконостас церкви. На основі порівняння збе-
режених або втрачених, але досліджених, іконостасів інших церков періоду 
XVII–XVIII ст. і опису Павла Алеппського можна зробити лише приблизну 
реконструкцію іконостасу. Так, з опису дізнаємося, що були ікони Спаса, 
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Богоматері, храмової ікони Вознесіння та мучениць. Оскільки Києво-Печерська 
лавра була великим православним і художнім центром зі своєю іконописною 
майстернею у Києві, вона могла слугувати прикладом для сусідніх храмів, мо-
настирів, в тому числі і для Вознесенського. Тому за приклад візьмемо іконо-
стас Успенського собору. Імовірно, мучениці знаходилися в нижньому цоколь-
ному ряді, в намісному — з правого і лівого боку від царських воріт, на яких 
зображений сюжет Благовіщення, — розміщена ікона Спаса і Богородиці 
Одигітрії. Можливо в кінці цього ряду, з правого боку розташовувалась храмо-
ва ікона Вознесіння Господня. За християнським віруванням Вознесіння — це 
повернення Ісуса Христа після завершення Його земного життя в божественну 
сферу буття — «на небо». Вознесіння відбулося через 40 днів після Воскресіння. 
Христос Вознісся на небо таким, яким прийде чинити Страшний Суд. 
Іконографічно у сюжеті Христос зображений з жестом благословення у ман-
долі посеред янголів. Знизу, навколо Богородиці, що стоїть в молитвенній позі 
Оранти, об’єдналися апостоли — це символізує проводжаючу Христа на небо 
і чекаючу другого пришестя Церкву. Цей іконографічний тип залишився майже 
незміненим від мініатюри сирійського «Євангелія Рабули» (586 р.) [36].

Є припущення, що оскільки декілька ігумень мали ім’я Марія-Магдалина 
— Магдалена Білецька [37] (1640-ві), Марія-Магдалина Мазепина [38] (не ви-
ключено, що через рік після смерті матері Мазепи ігуменею монастиря стала 
або дружина, або сестра К. Мокієвського — теж Марія-Магдалина [39]), то 
в намісному ряді могла бути ікона цієї мучениці.

Відомо, що у храмі була розміщена чудотворна ікона Покрова Богородиці. 
У 1689 р. церковний діяч і письменник Данило Туптало у селі Рудні Чернігівської 
області замовив копію цієї ікони, яка прославилась чудесами у Покровській 
церкві с. Мохнатин і стала відомою під назвою Руденської Мохнатинської чу-
дотворної ікони Богоматері. У 1690 р. ікону до Києва вивіз отець Василь, яка 
згодом потрапила до Вознесенського монастиря [40].

Часто у придорожніх церквах була ікона Св. Миколая, яка також могла 
розміщуватись у намісному ряді. Святий Миколай був захисником подорожу-
ючих [41].

Наступний ряд — святковий — складався з дванадцяти свят навколо одно-
го центрального — можливо, Тайної Вечері (на відміну від іконостасу 
Успенського собору Києво-Печерської лаври, де замість Тайної Вечері був 
Спас Нерукотворний). Цей ряд починався з Різдва Богородиці і завершувався 
Воздвиженням Чесного Хреста. До цих свят входили: Різдво Богородиці, 
Введення, Благовіщення, Різдво Христове, Стрітення, Богоявлення, В’їзд 
до Єрусалима, Зішесття до пекла, Вознесіння, Сходження Святого Духу, 
Преображення, Здвиження Чесного Хреста.
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У апостольському ряді по обидві сторони від Деісусу розміщувалися два-
надцять апостолів. У останньому ряді — пророчому — були зображені пророки 
посеред композиції Знамення. Завершував іконостас сюжет Розп’яття. Це ли-
ше гіпотетична реконструкція іконостасу за обмеженою кількістю матеріалів.

Вознесенський монастир був значним культурним та духовним осередком. 
Тут знаходилась найвідоміша в Україні гаптарська майстерня, вироби якої ви-
різнялись вишуканим смаком та мали свої особливості. У майстерні на замов-
лення гетьманів та козацької старшини виконувалися найвідповідальніші і най-
дорожчі роботи для церков і монастирів України, насамперед для 
Києво-Печерської лаври. Деякі речі — вклади до Лаври, що є безцінними 
пам’ятками українського образотворчого гаптування, — зокрема пов’язані 
з іменами гетьмана І. С. Мазепи, Марії-Магдалини Мазепини та їхніх родичів. 
Це фелони «Успіння Богородиці», плащаниця «Христос, Богоматір, Іоанн 
Богослов» (1689), єпитрахиль (1690) [42] і палиця «Вручення ікони» (1689) [43].

Сьогодні важко окреслити, якою була духовна діяльність жіноцтва в ті 
часи. Дана епоха вимагає докладнішого дослідження. Але, безумовно, жіночі 
згуртування-сестринства існували при церквах, а при жіночих монастирях — 
сиротинці, школи та майстерні. Розвиток церковного образотворчого мисте-
цтва, зокрема, іконографія, вишивання церковного одягу, оздоблення речей 
церковного вжитку, багато в чому завдячує просвітницько-практичній роботі 
жіночих монастирів. Таким важливим цетром у XVII–XVIII ст. був Києво-
Вознесенський Печерський монастир, ігуменею якого була мати гетьмана Івана 
Мазепи Марія-Магдалина Мазепина, яка розпочала новий етап функціонуван-
ня гаптярсько-іконописної школи і послужила прикладом для інших.

Знищення Києво-Вознесенського монастиря — це одна з перших акцій 
знищення пам’яток культури на користь будівництва цивільної споруди.
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Полтавська битва — непересічне явище в історії, що спричинило певні не-
однозначні історичні наслідки, оскільки кожна зі сторін-учасниць мала різно-
векторні політичні цілі. Для Росії — це блискуча перемога Петра І, яка визна-
чила долю Північної війни, обумовила піднесення Росії й становлення її як 
імперії. Для Швеції трагічна поразка під Полтавою призвела до падіння її впли-
ву на Балтиці і втрати статусу великої військової держави. Для України — це 
національна катастрофа, що потягла за собою посилення наступу російського 
царату на незначну автономію, й у подальшому — повне поглинання України-
Гетьманщини Російською державою. Це була братовбивча битва, оскільки укра-
їнці билися один проти одного у складі різних армій (російської та шведської).

Впродовж наступних трьохсот років місце історичної події — Поле 
Полтавської битви (в адміністративно-територіальних межах міста Полтава) 
— трактували як знакове місце слави російської зброї. Це ідеологічне ставлення 
фіксували різноманітними засобами, у тому числі — пам’ятками монументаль-
ного мистецтва роботи видатних російських зодчих, художників та скульпторів, 
розташованих по місту. Попередні ювілейні дати (100 та 200 років) Російська 
імперія відзначала урочисто, на місце історичної події приїздили царські особи. 
За роки радянської влади принципових ідеологічних змін не сталося, оскільки 
наявне трактування події не суперечило засадам радянської імперії

2009 р. — рік 300-річчя Полтавської битви і важливу ювілейну дату 
не можна оминути. Стосовно кожної битви існує оцінка переможців (про за-
кономірність перемоги) та оцінка переможених (про випадковість поразки). 
Цивілізоване ставлення до війни передбачає віддання належної шани всім за-
гиблим, вивчення історичного досвіду та осмислення уроків й досвіду битви. 
Ідеологічне ставлення до Поля Полтавської битви лише як до місця слави ро-
сійської зброї має бути переглянуте з позицій ХХІ ст. Це є особлива культурно-
технічна робота, здійснення якої вимагає певного організаційного та змістов-

Наталія КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА

ІСТОРИЧНЕ МІСЦЕ:
ПОТЕНЦІАЛ ТА РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

(До 300-річчя Полтавської битви)
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ного забезпечення. Полтава має певний досвід такої роботи, тому при 
підготовці до відзначення 300-річчя Полтавської битви слід залучити власні 
напрацювання.

Після проголошення незалежності України (1991) відразу постали питан-
ня: яким шляхом має йти розбудова держави? Якими мають бути пріоритети 
державного розвитку? Полтава однією з перших визнала, що першочерговим 
завданням є відродження національної культури. Міська влада звернулася 
до Верховної Ради України з ініціативою про перетворення Полтави на Центр 
духовного та культурного відродження. З метою обґрунтування пропозиції 
розробили документи, де зазначалися потреби міста у додаткових капітало-
вкладеннях, необхідній техніці тощо. Проте виникло питання: у чому полягає 
відповідність перелічених потреб самій ідеї відродження Полтави? Адже, коли 
йдеться про культуру, треба мати певні орієнтири та форми відродження. Якщо 
їх немає, то всі спроби щось зробити будуть безрезультатними, або навіть при-
зведуть до небажаних наслідків.

Перш за все, необхідні знання про те, що є культура, що є відродження 
культури, тобто, що має бути об’єктом докладання зусиль та перетворень. Ця 
проблема була притаманна не лише Полтаві, вона віддзеркалювала сутність 
соціокультурної ситуації 1991 р. в цілому в Україні. Саме за таких обставин 
розпочалася спільна робота фахівців Київського НДІ теорії та історії архітек-
тури і містобудування (КиївНДІТІАМ) з представниками міської влади, архі-
текторами, краєзнавцями, істориками Полтави. Інститут на той час володів 
розробленим корпусом знань, тобто мав змогу надати місту науково-
методологічну допомогу у справі реалізації культурних ініціатив.

В основу ідеї перетворення Полтави на Центр духовного та культурного 
відродження було покладене поняття історико-культурної спадщини як голов-
ного ресурсу розвитку. Це поняття набагато ширше, ніж уявлення про окрему 
пам’ятку. Історична пам’ятка — лише певний знак конкретного живого змісту, 
який активізувався на відповідних етапах історичного розвитку країни. 
Виявляти та охороняти такі знаки згідно з Законом — важливе, проте часткове, 
завдання. Необхідно відроджувати саме те, що фіксують ці знаки. Позитивні 
аспекти минулого мають відтворюватися у сучасному житті, саме у дієвій фор-
мі вони сприятимуть подальшому розвитку держави і суспільства.

Таким чином, ідея перетворення Полтави на Центр духовного та культур-
ного відродження отримала засадні уявлення про необхідність діяльності 
зі збереження історико-культурної спадщини. При її здійсненні на перший 
план виходять форми взаємодії між усіма спеціалістами та мешканцями міста, 
виконавська майстерність фахівців, рівень освіти та підготовки кадрів, а також 
корпус необхідних знань.
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Створення Центру відродження культури та духовності — справа десяти-
літь, оскільки йдеться про формування практично в усіх сферах життя струк-
тур, принципово відмінних від радянських. Для здійснення такої масштабної 
роботи місто потребує власної Програми, не схожої на традиційні плани за-
ходів, капіталовкладень тощо. У даному випадку Програма відіграватиме роль 
інструменту взаємодії, спілкування та обговорення конкретних практичних дій 
щодо майбутнього культури на цій території.

Програма не може бути справою однієї людини чи кількох осіб. Вона по-
винна формуватися спільними зусиллями, тому що її реалізація є справою ба-
гатьох дійових осіб. З метою започаткувати процес таких взаємодій, спілкувань 
та дискусій упродовж 1992 р. у Полтаві були здійснені відповідним чином орга-
нізовані роботи, в результаті яких розроблено Концепцію духовного та куль-
турного відродження Полтави.

За участю групи фахівців [1] і представників різних прошарків полтавців 
у місті були проведені:

– сесія ситуаційного аналізу (14–15 лютого 1992);
– семінар «Духовне та культурне відродження Полтави» (27–29 травня 1992).
У результаті виділено основні активні групи, діяльність яких безпосеред-

ньо пов’язана з процесами відродження міста: міське управління, архітектурно-
містобудівна служба, історики та краєзнавці, викладачі (Полтавські інженерно-
будівельний та педагогічний інститути), підприємці [2]. Для кожної з груп (крім 
останньої) були обговорені подальші кроки, необхідні для започаткування ре-
альних робочих процесів по відродженню міста.

При цьому зазначалося, що духовне та культурне відродження — це робо-
ти особливого типу, де головну роль відіграє не ієрархічне керівництво, а на-
явність простору загальних уявлень про те, що таке відродження, перехідний 
період, теорія місця, культура місця, теорія краєзнавства тощо.

Учасники сесії ситуаційного аналізу надавали відповіді на чотири запи-
тання:

Який стан справ у місті з точки зору того виду діяльності, який ви пред-
ставляєте?

На які зразки, ідеали, перспективи розвитку, на ваш погляд, варто орієн-
туватися?

Якими, на ваш погляд, мають бути першочергові роботи (дослідження, по-
літичні рішення тощо)?

На що ви (тобто система, яку ви представляєте) претендуєте і відповідаль-
ність за що на себе приймаєте у роботах по відродженню міста?

Звичайно, поставлені питання складні. Обговорення здійснювали у вільній 
манері впродовж двох днів. Участь у роботі взяли: М. Г. Лазоренко (перший 
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заст. голови міськвиконкому), О. Л. Ротманський (головний архітектор 
Полтави), В. М. Батурин (головний художник міста), Є. В. Ширай (заст. нач. 
обл. управління архітектури), Б. М. Петтер (директор Укрміськбудпроект), 
Ю. О. Петрук (заст. головного архітектора), М. Г. Кульчинський (голова по-
стійної комісії міськради), В. М. Вадімов (зав. кафедрою, Полт. ІБІ), В. М. 
Лях (зав. кафедрою, Полт. ІБІ), Г. А. Негай (викладач, Полт. ІБІ), Л. С. 
Вайнгорт (Краєзнавчий музей), В. Є. Лобурець (проректор, Полт. педінсти-
тут), Ж. Є. Сабадир (архітектор, Укрміськбудпроект) Д. П. Кальний (Укр. 
фонд культури, музей авіації та космонавтики), К. В. Гладиш (Товариство 
охорони пам’яток), Ю. О. Самійленко (Спілка художників України, голова 
Братства св. Апостола Андрія Первозванного), Б. Н. Левін (член Полт. орга-
нізації письменників), Р. Шевченко (викладач, Полт. педінститут), В. І. 
Дубок, В. В. Біляченко, М. М. Воропай, Л. Т. Кутирьова (усі — «Зелений 
світ»), Ю. Г. Ларіонов (керівник секції біоенергетики при НТТ України), І. І. 
Бутько (директор «Практичної реставрації»).

Таким чином, 1992 р. місто отримало власну «Концепцію духовного 
та культурного відродження Полтави», побудовану у логічній послідовності.

По-перше, питання про відродження завжди виникає у критичні моменти 
історії. Сучасна кризова ситуація обумовлена руйнуванням радянських ідеоло-
гічних та соціально-економічних механізмів, зміною форм міського управлін-
ня, господарчих відносин та формуванням громадянського суспільства.

По-друге, обговорення проблеми духовного та культурного відродження 
дозволили вийти на усвідомлення того, що Полтава — місто високої історико-
культурної якості зі значним потенціалом. І головною умовою реального запо-
чаткування процесів відродження є зміна підходів до міста, розуміння його, 
перш за все, як самостійної та самокерованої спільноти — громадян міста. 
Полтава має будувати та відроджувати себе власними зусиллями відповідно 
до потреб та можливостей громадян. Майбутнє формується лише у громадян-
ському суспільстві, звідкіля надходять завдання до адміністративно-виконавчих 
та професійних органів.

У «Концепції» також зазначалося, що важливою обставиною, яка визна-
читься найближчим часом, стане потреба у здійсненні реконструктивних, рес-
тавраційних та ремонтних робіт. Тому зусилля управлінців, господарників, 
проектувальників будуть сфокусовані на цьому напрямку.

Практичне вирішення проблеми відродження Полтави можливе лише за 
умови одночасного розгортання таких напрямків робіт:

– пошук та визначення відповідних до специфіки Полтави форм та мето-
дів самоуправління та керівництва;

– розвиток громадянських структур;
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– сприяння становленню та розвитку підприємництва, тобто активного 
та ініціативного прошарку міського населення;

– заміна ціннісних орієнтирів у професійній діяльності (формування став-
лення до досвіду минулого як сучасної цінності);

– створення відповідної матеріально-технічної бази.
По-третє, перехід до духовного та культурного відродження міста мож-

ливий за наявності базових теоретичних уявлень. Тенденція відродження, 
на відміну від виживання, виникає у переломні моменти. Відродження завжди 
орієнтоване на перспективи та напрями розвитку конкретного утворення, що 
являє собою єдність соціальної спільноти та її території. Головним потенціа-
лом розвитку завжди є люди, їхні знання, колективні форми життя та взаємо-
дії. Ресурсом розвитку у даному випадку є природні характеристики території, 
її інфраструктура (транспорт, енергетика, інформаційні мережі) тощо.

«Концепція» спрямована на розробку організаційних форм, засобів під-
вищення потенціалу розвитку соціо-територіального утворення (міста) і пере-
ведення до активного стану ресурсу його розвитку. Проблемою першочергово-
го значення визначено проблему освіти, просвіти та підготовки людей до робіт 
по відродженню міста. Полтава, яка володіє значним інтелектуальним потенці-
алом, зосередженим у вищих та середніх навчальних закладах, музеях, громад-
ських організаціях, має всі можливості для вирішення проблеми відродження.

Базовим є термін «місце», що визначається симбіозом форм життя людей 
та форм його просторової організації. Ці форми укорінені на конкретній тери-
торії, мають давні традиції існування, стабільність яких забезпечує спадкоєм-
ність. Зовнішні прояви згаданих форм можуть змінюватися, проте принципи 
їхньої побудови та існування повинні залишатися незмінними. Неприпустимим 
є насильницьке впровадження нових форм, не притаманних даному місцю. 
Виконання такої умови дає можливість ефективного використання потенціалу 
місця та ресурсів території з метою подальшого розвитку. Оскільки ці умови за 
радянських часів були порушені, завдання духовного та культурного відро-
дження є завданням відтворення та внутрішнього розвитку традиційних, при-
таманних конкретному місцю форм життя, спілкування і діяльності людей, 
а також відповідних форм просторової організації.

Розглядаючи Полтаву як конкретне місце, необхідно отримати відповіді 
на питання:

Які масштаби і де межі цього місця, що містить у собі відносно однорідні 
історико-культурні характеристики?

Які саме традиційні форми організації життя і форми її просторового за-
безпечення притаманні Полтаві (в минулому і сьогоденні) і які механізми пере-
давання (трансляції) цих форм із покоління у покоління?
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Відповіді на них дозволять конкретизувати уявлення про Полтаву, спира-
ючись на яке можливою стане розробка реєстру минулих, існуючих та потен-
ційно можливих форм життя, спілкування та діяльності людей та форм їхньої 
просторової організації. Відновлення та актуалізація вказаних форм і стане 
головним змістом робіт духовного та культурного відродження Полтави, здій-
снюваних власними силами полтавців.

Історико-культурний потенціал Полтави у «Концепції» розглядається як 
важливий фактор стабілізації перехідної ситуації. Визначено три сфери діяль-
ності (місцеве управління, ділова активність та громадянське суспільство), що 
визначатимуть специфіку ситуації у найближчі роки. Важливим завданням є 
забезпечення взаємодії процесів, породжених цими сферами діяльності на міс-
цевому рівні. Відтак, Полтаві необхідно мати три організаційні форми:

– ядро місцевого управління. Можливо: міський клуб Полтави, громад-
ська організація, де буде достатньо представників депутатського корпусу. 
Клуб потрібен для того, щоб у вільній формі обговорювати принципи управлін-
ня містом, розробляти проекти Міського уставу чи Міського кодексу;

– ядро сфери громадянського суспільства. Можливо: Центр духовного 
та культурного відродження Полтави, орган, який координує зусилля різних 
громадських організацій. Центр повинен створити умови для вільної комуніка-
ції представників місцевих груп, клубів, товариств для обговорення різних то-
чок зору щодо шляхів і засобів відродження міста, напрямків робіт із розробки 
проектів та програм відродження;

– ядро сфери ділової активності. Можливо: Фонд відродження Полтави, 
громадська організація, яка б займалася пошуком спонсорів та меценатів, ін-
вестувала б з власних коштів окремі проекти.

Таким чином, організована структура забезпечила б розгортання робіт 
у двох напрямах: історико-культурний аналіз та виявлення потенціалу міста та ре-
сурсу території; забезпечення умов для стабілізації ситуації на локальному рівні.

У «Концепції» зафіксовано три класи завдань, актуальних у роботах 
з культурного та духовного відродження Полтави:

– організаційні завдання, що мають вирішувати на місцевому рівні власни-
ми силами (створення Клубу, Центру та Фонду, підготовка спеціалістів у влас-
них навчальних закладах);

– завдання проектного забезпечення організаційних заходів;
– завдання теоретичного та методологічного забезпечення процесів фор-

мування трьох перелічених сфер. Необхідно сформувати теоретичні уявлення 
про історико-культурну спадщину, розробити теорію місця, теорію краєзнав-
ства, понять про сферу місцевого управління, ділової активності і громадян-
ського суспільства тощо.
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Серед базових конструктивів у «Концепції» опрацьовані засади розгор-
тання робіт по формуванню краєзнавчої мережі. Якщо сфера туризму — скла-
дова економічної системи, що забезпечує надходження до міста фінансів, то 
функціонування краєзнавчої мережі створює умови для виховання нових по-
колінь полтавців, які особисто засвоюють історичний досвід міста та відтворю-
ють його у власних поглядах, поведінці, діях.

Нові покоління зможуть самостійно, обґрунтовано та цілеспрямовано вирі-
шувати проблеми власного міста та регіону. Для цього вони повинні розуміти осо-
бливості сучасного світу та усвідомлювати власне місце у ньому, цілі та цінності 
індивідуального та суспільного існування тощо. При формуванні нового поколін-
ня полтавців слід досягти рівноваги між двома полюсами — орієнтацією на макси-
мальний світоглядний горизонт та укоріненістю людини на конкретному місці.

Таким чином, у «Концепції» сформульовано засади розгортання та реалі-
зації такої діяльності, яка б призвела до формування відповідної виховної, 
просвітницької та освітньої системи. Основним контекстом для розгортання 
краєзнавчої мережі є сукупність робіт по виявленню історико-культурного по-
тенціалу Полтави.

Відродження Полтави після Другої світової війни тривало 25 років (1944–
1969). Скільки часу знадобиться для нинішнього відродження міста — визна-
чить історія. Зараз, на початку ХХІ ст., можна говорити про певні результати. 
Найголовніший — місто має унікальні поки що для України детальні «Правила 
забудови історичного центру Полтави» (колектив авторів під кер. В. Вадімова). 
«Правилами» охоплено територію площею 992 га, 180 кварталів, понад дев’яти 
тисяч будинків та споруд.

«Правила» розроблені на засадах містобудівної документації: «Комплекс-
ної реконструкції історичного центра м. Полтава», генерального плану 
(Діпромісто, 1993), історико–опорного плану (КиївНДІТІАМ, 1992), спеціаль-
них наукових досліджень Полтавського відділення інституту урбаністики у м. 
Києві; рішення міськвиконкому від 22.07.1992 № 344 про встановлення у зоні 
історичного центру заповідної території, «Правил забудови та використання 
території м. Полтава» (зонінг-план, 1999).

«Правила» затверджені рішенням сесії Полтавської міської ради 14 черв-
ня 2003 року. Прийнято програму освоєння субвенцій, спрямовану на благоу-
стрій історичного центру. 2004 р. виконано роботи по реконструкції восьми 
парків, здійснено капітальний ремонт 26 будинків — пам’яток архітектури 
та цінної фонової забудови.

Перелік резервних територій історичного центру міста (приблизно 170 ді-
лянок) є основою проведення конкурсів на визначення інвесторів. Тільки 
2003 р. із загального переліку надано для проектування 17 ділянок у межах іс-
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торичного центру. Таким чином, Полтава має власний інструмент для прийнят-
тя управлінських рішень, ведення проектного моніторингу та покращення ін-
вестиційного клімату у місті.

Полтава, створивши власними силами «Правила», впритул підійшла до про-
блеми розробки менеджмент–планів. До складу цих документів, окрім архітектурно-
містобудівної частини, входять економічні, юридичні, організаційні аспекти.

* * *
Повертаючись до теми 300-річчя Полтавської битви, слід відзначити, що 

колективом проектно-дослідницької майстерні «Храм» Полтавського націо-
нального університету ім. Юрія Кондратюка під керівництвом В. О. Трегубова 
впродовж 2000–2006 рр. розроблено проект перетворення музею-заповідника 
«Поле Полтавської битви» на міжнаціональний заповідник «Полтавська бит-
ва» [3]. Проект спрямований на повернення заповідника до повноцінного жит-
тя як наукового й пізнавального та економічно рентабельного туристичного 
підприємства. Проектом передбачені не лише реконструкція та реставрація іс-
нуючих об’єктів заповідника, але й повне відновлення втрачених пам’яток. 
Значну увагу приділено меморіалізації Полтавської фортеці з відтворенням 
втрачених фрагментів фортечних укріплень, місць облоги фортеці шведськими 
військами. Запропоновано сучасну будівлю музею з благоустроєм центральної 
площі, а також створення двох нових музеїв — українського козацтва та істо-
рії Швеції. Даний проект розглядається у контексті розвитку «північного век-
тора Полтави як багатофункціонального історико-пізнавального, виставково-
експозиційного, ярмаркового, туристичного та спортивно-розважального 
комплексу, який, за умови цілорічного функціонування, забезпечить значний 
і постійний притік відвідувачів заповідника» [3, с. 139].

Колектив архітекторів здійснив важливу розробку, навколо якої можливе 
розгортання подальших робіт. Для реалізації архітектурного проекту необхід-
но залучити значну кількість фахівців різних галузей, підприємців, органи 
міського управління і розглянути широке коло питань, що значно перевершу-
ють фахові архітектурні напрацювання. Це означає, що місто стоїть перед не-
обхідністю значного розширення меж при вирішенні даного завдання: від 
«Концепції створення міжнаціонального заповідника «Полтавська битва» 
до розробки інноваційного проекту «Концепція розвитку історичного місця» 
з інвестиційними пропозиціями щодо облаштування території й залученням її 
до міжнародних туристичних маршрутів.

Головною метою інноваційного проекту є розгортання робіт по перео-
смисленню історичної події, що сталася під Полтавою 1709 р., та розробка 
принципових засад подальшого розвитку історичного місця.
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Об’єктом інноваційного проектування є «історичне місце». Історичне міс-
це — це:

– територія, на якій сталася конкретна подія;
– безпосередньо подія з усіма причинами та наслідками;
– точки зору (відношення) до даної події на конкретній території;
– потенціал та ресурси.
Можливі результати інноваційного проекту:
– нові підходи до осмислення історичної події Полтавської битви 1709 

року;
– види діяльностей, розгортання яких можливе та доцільне на території 

історичного місця;
– конкретні бізнес-проекти, за рахунок яких можливе введення історич-

ного місця до системи міжнародних туристичних маршрутів тощо. У тому чис-
лі — розвиток заповідника «Поле Полтавської битви», що має бути забезпече-
ний сучасною інфраструктурою;

– одним із результатів даної роботи може стати розгортання діяльності 
Центру українсько–російсько–шведських культурних зв’язків на базі заповід-
ника «Поле Полтавської битви».

Інноваційний проект «Концепція розвитку історичного місця» повинен 
мати, як мінімум, три етапи. Перший — підготовчий, на якому визначається 
перелік учасників та головні завдання. Метою другого етапу є виявлення існу-
ючих підходів, точок зору та можливих перспектив розвитку історичного місця 
— Поля Полтавської битви. Цю роботу доречно виконати у Полтаві у формі 
семінару із залученням провідних спеціалістів з інших міст України, Росії 
та Швеції. При цьому обов’язково має бути забезпечена участь представників 
усіх позицій: міської влади, адміністрації Заповідника «Поле Полтавської бит-
ви», істориків, краєзнавців, архітекторів та інших.

На другому етапі мають розглядатися питання:
Які існують підходи та точки зору на історичну подію, що сталася під 

Полтавою у 1709 році?
Як цю подію оцінювали у попередні ювілеї — у 1809, 1909 рр.?
Як історична подія 1709 р. вплинула на розвиток Полтави, України в ці-

лому?
Що важливо зберегти та транслювати у майбутньому?
На другому етапі у результаті роботи колективу повинен бути сформова-

ний згусток змістів можливих перспектив історичного місця. Ці змісти та пер-
спективні види діяльностей на історичному місці у подальшому розглядаються 
та обговорюються засобами масової інформації, доводяться до відома всіх по-
тенційно зацікавлених учасників третього етапу.
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На третьому етапі слід здійснити перевірку на відповідність історичному 
місцю уявлень та ініціатив, розроблених на попередньому етапі. Головний кри-
терій перевірки — можливість та доцільність реалізації. Відповідно до змістов-
них результатів другого етапу, учасники третього розподіляються на робочі 
групи. Кожна група готує проектні пропозиції з конкретного напряму, які, 
згідно з регламентом, розглядають на спільних засіданнях. Серед можливих 
ініціатив — проект творення Центру українсько–російсько–шведських куль-
турних зв’язків.

Проектні пропозиції, отримані в результаті колективної та прозорої пу-
блічної роботи, є підґрунтям для розробки конкретних бізнес-проектів із від-
повідним інвестиційним забезпеченням.

Роль організатора міжнаціонального примирення повинна взяти на себе 
українська сторона. Замовником та організатором виконання даного іннова-
ційного проекту може бути міська влада як найбільш зацікавлена сторона, що 
опікується проблемами розвитку міста.

1. Колектив КиївНДІТІАМ: О. П. Зінченко, С. А. Сьомін, Н. М. Кондель-Пермінова, 

Б. Л. Єрофалов, С. Г. Полукєєв.

2. На жаль, підприємницькі структури ніким не були представлені, можливо, через їх 

нечисленність на той час.

3. Трегубов В. Проект заповідника «Поле Полтавської битви» // А+С. — 2006. — 

№ 1. — С. 137–139.
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Тема, обрана автором, є оригінальною, оскільки мистецтвознавча твор-
чість поета не часто потрапляє у поле наукового зору: мистецтвознавство за-
звичай опікується або митцями, або братами-мистецтвознавцями. Поет-ми-
стецтвознавець — явище рідкісне, і тому студіювання арт-критичної публі цистики 
Аполлінера слід вва жати важливим, цікавим, а відтак і новим у ца ри ні україн-
ського мистецтвознавства.

Праця висвітлює арт-критичну діяльність Аполлінера в контексті розвитку єв-
ропейського мистецтва, переважно французького, 1900–1910-х рр., наведені ілю-
страції наочно подають цей контекст. Оскільки Аполлінер не був живописцем або 
скульптором, живописні й скульптурні твори його сучасників, якісно репродуковані 
у масиві дипломної роботи, створюють необхідний візуальний ґрунт, стосовно якого 
самий текст студії виступає як головне, а ілюстрації — як власне ілюстрації.

Аполлінер прожив 38 років. 1899-го переїхав до Парижа, у Першу світову 
був тяжко поранений, помер від грипу у листопаді 1918-го. За півроку до смерті 
Аполлінер одружився і написав вірш «Руда вродливиця», присвячений дружині 
Жаклін. Там є такі рядки:

Вот я весь перед вами, исполненный здравого смысла,

Знающий жизнь и все то, что живые могут о смерти узнать.

Испытавший страданья и радость любви,

Иногда умевший навязать свое мненье другим,

Изучивший чужие наречья,

Немало блуждавший по свету,

Видавший войну в артиллерийских частях и в пехоте,

Раненный в голову, трепанированный под хлороформом,

Потерявший в ужасной борьбе своих лучших друзей;

Я знаю о старом и новом все то, что под силу узнать одному человеку.

(пер. Мих. Кудінова)

Андрій ПУЧКОВ

АРТ-КРИТИК АПОЛЛІНЕР В УКРАЇНІ
Рецензія на дипломну студію Ірини Мазніченко

«Творчість Гійома Аполлінера як арт-критика
у контексті розвитку критичної думки

ХХ століття»
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В цьому вірші, схожому на передсмертну сповідь, Аполлінер окреслив 
коло власних творчих стосунків зі світом: те, що він поет, це і так усі знають, 
а от, що він «спромігся часом на думки, які приймали інші» (пер. М. Лукаша), 
себто виступав не лише як поет, — про це йому видавалося важливими сказати 
окремо. Слова: «Щось знаю про старе й нове, що може про них знати індивід» 
(пер. М. Лукаша) — це й є, окрім закріплення досвіду, важливого для західно-
європейської поетичної традиції ХХ ст., закріпленням проблемного кола, що 
своєю невивченістю зацікавило І. Мазніченко.

Мистецтвознавчі студії Аполлінера, власне його численні арт-критичні 
статті, що їх упродовж 1900–1910-х рр. друкували паризькі арт-газети і арт-
часописи, становили передмови до мистецьких каталогів, не були широко відомі 
до 1960-х рр. (коли, нарешті, був виданий грубезний том цих статей, об’єднаних 
назвою «Хроніки мистецтва», та перевидана монографія 1913 р. «Художники-
кубісти: Естетичні роздуми»). Три томи Повного зібрання творів Аполлінера 
— це публіцистично-арт-критичні праці. В Україні Аполлінер до останнього 
часу був відомий лише як поет, автор поетичних збірок «Алкоголі», «Каліграми», 
і хоча ще 1914-го року його книгу про кубістів було перекладено російською 
мовою, арт-критична діяльність автора лишалася маловідомою. З дипломної 
роботи Ірини Мазніченко слід відлічувати початок по-справжньому наукового 
інтересу до мистецтвознавця Аполлінера в Україні. Варто наголосити, що арт-
критичні твори Аполлінера українською не друкували, а за радянських часів — 
і російською, тому авторка працювала з Аполлінером мовою оригіналу.

У чотирьох розділах студії І. Мазніченко рухається від творів мистецтва 
до тексту про мистецтво, тобто вчиняє як герменевтик і структураліст. Перший 
розділ стосується арт-критичних творів Аполлінера серед мистецтвознавців, дру-
гий — арт-критичних творів Аполлінера щодо художнього життя Франції почат-
ку ХХ ст., у третьому розділі йдеться про оцінку Аполлінером творчості митців-
іноземців (зокрема Ларіонова, Гончарової, Кандинського, українських митців 
Софії Левицької й Олександра Архипенка), віддзеркалену в його художньо-
критичних статтях, четвертий розділ містить власні спостереження І. Мазніченко 
над критичним методом й естетикою Аполлінера. Взагалі весь текст дипломної 
студії має відбиток самостійності погляду авторки, яка, опрацювавши значний 
масив літератури, прагне сказати власне слово про Аполлінера-мистецтвознавця. 
Можливо, оскільки це слово є першим, іноді не повною мірою виваженим, «ескіз-
ним», таким, що згодом зазнає переформулювання, але, будучи просякнуте ін-
тересом і любов’ю до персонажа студії, яскраво свідчить про намагання авторки 
висловитися озброєно, відверто, а тому й з переконливою об’єктивністю.

З роботи ми дізнаємося, скажімо, що Аполлінер був автором широко вжива-
них пізніше термінів «сюрреалізм» та «орфізм», що він, студіюючи художні твори 
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не лише кубістів, прагнув до термінологічного розрізнення між «сучасним» і «но-
вим»; що як теоретик кубізму він не завжди був сприйнятий навіть самими кубіс-
тами. Його друг Пікассо ображався, мовляв, Аполлінер написав про нього не те, 
на що Пікассо очікував. Одному власникові художньої галереї, на ім’я Канвейлер, 
Аполлінер, який першим написав світоглядно-конструктивний текст про кубістів, 
здивовано листував, що не вважає за доречне знищити того, «хто взагалі є єдиним 
засновником майбутнього мистецького розуміння», маючи на увазі себе. Афоризм 
Аполлінера: «критика — це мистецтво лоскотати митців», цитований І. Мазніченко, 
напевне, незабаром посяде належне місце у працях інших дослідників.

Щодо методу, застосованого у рецензованій дипломній роботі. Методичні 
питання — це завжди питання про шлях наукового пошуку. З тексту випливає, 
що авторка чітко розрізняє мистецтвознавчий аналіз та мистецтвознавчу інтер-
претацію. «Аналіз» етимологічно означає «розгляд», «інтерпретація», тобто 
«тлумачення». Аналізом авторка займається тоді, коли загальний смисл тексту 
Аполлінера — для неї очевидний (піддається переказу), і на основі цього розу-
міння вона хоче краще зрозуміти окремі його елементи у контексті часу. 
Інтерпретацією авторка займається тоді, коли загального розуміння тексту 
на рівні здорового глузду не відбувається, тобто слід передбачати, що слова 
в ньому мають не лише буквально-словникове значення, але й ще якесь. Звісно, 
писати про кубістів можна лише мовою, до певної міри притаманною методу 
самих кубістів. При аналізі авторське розуміння рухається від цілого до частин, 
при інтерпретації — від частин до цілого. Впродовж тексту цей принцип чітко 
витримується. Ірина Мазніченко переконливо доводить, що дійсно творчі витво-
ри вступають в історію як події та рушійні сили, породжуючи адекватний їм 
текстовий відбиток, що у свою чергу дає можливість виявити особливості худож-
нього розмаїття епохи, показати необхідність і свободу взаємного перетину. 
Історик мистецтва повинен сам бути відтворюючим художником, «художником 
зі зниженими вимогами», як сформулював цей принцип Бенедетто Кроче, але все 
ж таки художником. Більше того: необхідно відтворити загальний стан свідомос-
ті, в якому виник й спричиняв вплив художній твір, аби потім звести його, на-
скільки це можливо, до його зовнішніх та внутрішніх причин. Ця сучасна вимога, 
забута у поствінкельманівську добу, лише у західному мистецтвознавстві кінця 
ХХ ст. знову стала безперечною. Її дотримується і наша авторка. Якщо Якоб 
Буркхардт висунув план створення історії мистецтва відповідно до художніх за-
вдань і розпочав здійснювати його, якщо Макс Дворжак, якому історія мисте-
цтва у не досить очевидних окресленнях уявлялася як історія людського духу, 
якщо Алоїз Ріґль у жаданому злитті формальної історії мистецтва й іконології, 
у злитті «що» і «як» вбачав обітовану країну історії мистецтва, на землю якої сам 
іще не міг ступити, — то мистецтвознавство ХХ ст. вже сміливо переводить іс-
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торію мистецтва з її абстрактної стадії у конкретну, з ідеалістичної в реалістич-
ну у найглибшому розумінні цього слова. Таким чином, як це витікає зі студії 
І. Мазніченко, вчиняв, можливо трохи навпомацки, Гійом Аполлінер, і так на-
магається працювати вона сама.

Стосовно зауважень. Напевно, хотілося б бачити більш ретельно опрацьо-
ваними, з одного боку, тему взаємозв’язку арт-критичної та поетичної творчості 
Аполлінера, з іншого — тему взаємозв’язку творчості Аполлінера з іншими євро-
пейськими та російськими арт-критиками доби модерну. Завжди цікаво розгля-
дати прозові твори великих поетів: адже зрозуміло, що проза Мандельштама, 
Цвєтаєвої, Бродського — це не значима решта від їхнього «поетичного виробни-
цтва», це самостійні художні твори, основа яких просякнута цілісністю саме 
поетичного світосприйняття. Аполлінер свідомо пов’язував своє мистецтво — 
і поетичне, і, слід гадати, арт-публіцистичне, — з традицією французького рома-
ну ХІХ ст., зокрема, з натуралізмом Еміля Золя, а також з містично-парнаськими 
віршами Стефана Малларме. Аполлінер авторизував своє мистецтво як «натура-
лізм найвищого порядку», стверджуючи, що сам він «керується впертим піклу-
ванням про правду життя», прагненням до «нового реалізму». Чи не слід вбачати 
у тактильно-життєвих образах поетичних рядків й арт-публіцистики Аполлінера 
відлуння російського акмеїзму, яскравим представником якого і в поезії, і в про-
зі був Осип Мандельштам, котрий називав акмеїзм «нудьгою за світовою культу-
рою»? Можливо, торкаючись цього аспекту, авторка змогла б провести пере-
конливіші паралелі між російською, українською та французькою культурою.

Зазначаючи, що Аполлінер був «першовідкривачем багатьох імен 
і мистецтвознав чих термінів ХХ ст.» (стор. 30), варто було б дати невеличкий 
термінологічний словник, а загалом праці бракує одного-двох авторських пе-
рекладів художньо-критичних текстів Аполлінера. У бібліо графії, на жаль, 
відсутнє посилання на статтю Дмитра Наливайка, що передувала збірці поетич-
них перекладів Аполлінера (Київ, 1984).

Але ці зауваження не знижують вельми позитивного враження від студії 
І. Мазніченко, яка наважилася дослідити малознаний шар мистецтвознавчих 
текстів Аполлінера, виходячи з передових наукових позицій і широко застосо-
вуючи герменевтичні прийоми аналізу й інтерпретації тексту. Авторці вдалося 
головне: показати, як майстер поетичного слова застосовує це слово до харак-
теристики творів образотворчого мистецтва і за допомогою яких саме засобів. 
М. Гаспаров десь писав, що мистецтвознавчий текст характерний тим, що у ньо-
му кожне друге речення закінчується знаком оклику. В рецензованій роботі 
приваблює відсутність знаків оклику взагалі. Можливо, це крайнощі, і латентна 
емоційність тексту повинна бути присутньою, але така шанована особливість 
підкреслює власний шлях мистецтвознавчого письма самої І. Мазніченко.
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Туда душа моя стремится,

За мыс туманный Меганом,

И черный парус возвратится

Оттуда после похорон!

Осип МАНДЕЛЬШТАМ, 1917

В 1900–1910-х гг. существовала спонтанно возникшая традиция издавать 
многотомные собрания сочинений писателей и философов не подряд (от пер-
вого тома к последнему, где обычно записные книжки и эпистолярий), а враз-
брод: сначала издать первый том, затем третий, затем, скажем, последний (так 
было, например, с Собранием сочинений Ницше под редакцией Ф. Ф. 
Зелинского, С. Л. Франка, Г. А. Рачинского и др. [1]; с Полным собранием со-
чинений Пушкина в 1930–1950-х), а после заполнять промежуточные лакуны 
томов. Программа такого собрания сочинений, как правило, публиковалась 
в первом томе, и не всегда обнаруживала окончательную полноту. В настоящее 
время, конечно, такие «дырявые» собрания сочинений великих сочинителей 
залатаны окончательно [2].

Другое дело — издания, объединенные принципом серийности. Никогда 
не знаешь, какая книга будет издана в следующий раз, а о предыдущих можно 
прочитать в аннотации к каждой вновь вышедшей. Такое решение оставляет 
надежду, что заявленная серией историографическая проблематика с каждой 
новой книгой будет освещаться все шире и глубже, и где-то через томов де-
сять–пятнадцать можно будет даже сказать о некотором тематическом ее ис-
черпании.

Именно такой род серии представляет «Биобиблиография крымоведе-
ния», затеянная в Симферополе по инициативе доктора исторических наук 
А. А. Непомнящего в 2004 г., и к сегодняшнему дню имеющая восемь томов, 

Андрей ПУЧКОВ

МНОГОВЕКТОРЬЕ КРЫМСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
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тематически взаимосвязанных, но предметно автономных. Их запах горькова-
тый, масляный, скипидарный: перегибы свежи, клей бумаги потрескивает, — 
это новые книги, недавно покинувшие станок заботливой переплетчицы.

Как нет ничего более приятного, чем беседовать о книгах, так нет ничего 
более сложного в книжном деле, чем составление библиографий и биобиблио-
графий. Это многодельная работа и особый тип письма. Но именно о книгах 
такого научного жанра беседовать до приятного труднее всего: по форме вро-
де бы книга, а по содержанию будто справочник: что о нем скажешь? К нему, 
раз просмотрев, следует время от времени по какой-то своей научной нужде 
обращаться. «Время от времени» значит: а) когда возникнет потребность 
в справке; б) если трудишься над проблемой, по которой справочник создан, 
на краткий срок он становится настольным. Как только проблема изучена, 
книга следует в депозитарий (в дальний шкаф, на антресоль, в кладовку). 
Такова общая судьба библиографий, которым в приличных домашних библио-
теках отводятся отдельные стеллажи. Немного, мне кажется, найдется смель-
чаков, которые станут обсуждать вновь изданный библиографический каталог 
с заинтересованностью и усердием подлинного книгочея, для которого разго-
вор о книге никогда не сводится к комментарию текста на ее корешке. Хотя бы 
по этой веской причине, извинительной с точки зрения читательской времяём-
кости, эта рецензия будет по возможности краткой и принципиально обзор-
ной. Впрочем, не без grano salis.

Редактор обсуждаемого восьмитомника — А. А. Непомнящий, мой уважа-
емый коллега в области историографии, профессор-библиограф, — трудится 
в старом Таврическом университете, являясь автором нескольких внушитель-
ного размера биобиблиографических монографий, затрепанному виду кото-
рых в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского я в свое 
время совершенно не удивился.

Среди работ самого проф. Непомнящего назову, пожалуй, три главные 
книги, которые не входят в редактируемую им серию: «Музейное дело в Крыму 
и его старатели (XIX — начало ХХ века)» (2000), «История и этнография наро-
дов Крыма: Библиография и архивы (конец XVIII — начало XX века)» (2001), 
«Історичне кримознавство (кінець XVIII — початок ХХ ст.)» (2003). В обсуж-
даемой ныне серии Андрей Анатольевич издал две монографические работы: 
«Арсений Маркевич: Страницы истории крымского краеведения» (2005) 
и «Подвижники крымоведения» (2006). За последние годы эти книги обросли 
множеством доброжелательных рецензий, нейтральных откликов и завистли-
вых «интерпретаций», но ни лучше, ни хуже от этого не стали, показав автору, 
что движется он в научно полезном направлении. Мне доподлинно известно, 
что значит выпускать в год по толстой книжке, еще более отчетливо представ-
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ляю себе как редактор, что значит редактировать чужие рукописи, когда 
на свои времени не хватает: поверьте, тяжело. И всякий раз приятно видеть 
новый труд молодого исследователя, от книг которого ломится полка в твоей 
домашней библиотеке.

Итак, восемь выпусков «Биобиблиографии крымоведения»:
Выпуск 1: В. В. БОБКОВ. Статистики Таврической губернии (XIX — нача-

ло ХХ века): Биобиблиографический указатель / Под ред. А. А. Непомнящего. 
— Симферополь: Б/и, 2004. — 304 с.

Выпуск 2: У. К. МУСАЕВА. Подвижники крымской этнографии, 1921–
1941: Историографические очерки / Под ред. А. А. Непомнящего. — 
Симферополь: Таврия, 2004. — 214 с.: ил.

Выпуск 3: А. А. НЕПОМНЯЩИЙ. Арсений Маркевич: Страницы истории 
крымского краеведения. — Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. — 432 с.: ил.

Выпуск 4: Историческое краеведение Крыма на рубеже столетий: Вопросы 
истории крымоведения и охраны памятников: Сб. науч. тр. в честь 150-летия 
со дня рождения Арсения Ивановича Маркевича / Под ред. А. А. Непомнящего. 
— Симферополь: Б/и, 2005. — 228 с. — (Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. 
Вернадского. Сер.: История. — Т. 18 (57), № 1)

Выпуск 5: Н. В. КАРМАЗІНА. Нариси розвитку історичного краєзнавства 
в Криму (1954–1991 рр.) / За ред. А. А. Непомнящого. — Сімферополь: Таврія, 
2005. — 177 с.: іл.

Выпуск 6: С. А. ВОЛКОВА. Чехи на Півдні України (друга половина ХІХ 
— перша третина ХХ ст.) / За ред. А. А. Непомнящого. — Сімферополь: 
АнтиквА, 2006. — 160 с.: іл.

Выпуск 7: А. А. НЕПОМНЯЩИЙ. Подвижники крымоведения. — 
Симферополь: СГТ, 2006. — 324 с.: ил.

Выпуск 8: О. М. БОБКОВА. А. Я. Фабр: Портрет администратора на фоне 
эпохи / Под ред. А. А. Непомнящего. — Симферополь: [Эльиньо], 2007. — 
312 с.: ил.

Если вы поставите эти книги на полку в ряд, по номерам выпусков, полу-
чите странную картину: все книги разного формата, разной высоты и ширины, 
разного полиграфического и макетного качества, но приблизительно одинако-
вы по объему. Этот крымоведческий Монблан библиографической литературы 
напоминает мне нестройный абрис крымского ландшафта. Собственно, так 
и должно быть, ведь серийностью объединяется не столько единообразие, 
сколько многообразие книжной формы.

Как можно заметить, все книги написаны разными авторами, несколько из 
них являются публикациями по материалам защищенных под научным руко-
водством проф. Непомнящего диссертаций, что порой отражается и на литера-
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турной стилистике изложения: жанр наших диссертаций традиционно должен 
быть кондовым, а книга традиционно должна быть интересной. Как совмес-
тишь? Только путем насильственного переписывания скучной диссертации, 
навевавшей ритуальный сон у официальных оппонентов, другой рукой: рукой 
писателя, заботящегося о стиле и дальнейшей востребованности твоей научной 
продукции среди любопытствующей аудитории. Так, скажемте, книги самого 
Андрея Анатольевича при всей глубине проникновения в проблему написаны, 
тем не менее, живым литературным языком: профессорским слогом ученых 
конца XIX века, ныне прочно нашими профессорами забытым.

Каждая книга открывается предисловием титульного редактора, каждый 
раз с необычной точки зрения вводящим читателя конкретной работы в круг 
задач крымоведения в целом, признанным специалистом которого он является.

Книга Владимира Витальевича Бобкова, довольно узкая по проблематике 
(кому из нас приходилось сталкиваться с земскими статистиками XIX века, 
а тем более крымскими?), написана с тонким, едва уловимым в тропах и мета-
форах чувством юмора. Это понуждает прочитать хотя бы ее первую аналити-
ческую часть с неослабевающим вниманием: автор прекрасно знает дело. 
Собственно, книга В. В. Бобкова монография в том смысле, что сведения соб-
раны автором самостоятельно и изложены с единой точки зрения. По большо-
му счету, это справочник. Треть объема издания занимает статья «Развитие 
статистических исследований в Таврической губернии (XIX — начало ХХ ве-
ка)» (с. 15–95), наибольшая часть объема — «алфавитный указатель» имен: не к 
статье, как можно было ожидать, а вообще имен таврических статистиков. 
Этот указатель, во всех отношениях полезный, составляет содержательное 
ядро монографии. Прочее — не менее полезные приложения. Здесь и указа-
тель материалов, опубликованных на страницах «Таврических губернских ве-
домостей» в рамках историко-статистического изучения губернии (1862–
1871 гг.); и список обзоров Таврической губернии, Керчь-Еникальского 
и Севастопольского градоначальств, и обзор материалов, опубликованных 
земскими статистиками Тавриды, и в старой орфографии воспроизведенные 
документы николаевской эпохи — Высочайшие правила для статистического 
отделения при Совете МВД и статистических комитетов в губерниях (1834 г.) 
и Высочайше утвержденное Положение Комитета Министров «Об учреждении 
статистических комитетов в Николаеве, Севастополе и градоначальствах: 
Измаильском, Таганрогском, Одесском и Керчь-Еникальском» (1835 г.), а так-
же Высочайше утвержденное государем императором Александром II 
Положение о губернских и областных статистических комитетах (1860 г.). Эти 
несколько страниц (с. 259–276) — пособие, полезное не только для крымове-
дов, но и для историков статистического дела в Российской империи. Книгу 
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утешительно украшает веер указателей: именной, географический, предметно-
тематический. Автор, изучая статистиков, сам невольно сделался статистиком 
(profession de fois), и за этой работой позабыл о психологических портретах 
людей, составлением биобиблиографических справок о которых занимался 
столь усердно. Фотопортреты, даже немногие, охотно бы украсили книгу. Те 
несколько анонимных фото, что помещены на обложке, лишь отчасти скраши-
вают ситуацию, впрочем, давая представление, что статистик дореволюцион-
ный выглядел значительно респектабельней нынешнего. На мой взгляд, при 
всех оговорках, приводимых автором, ему удалось исчерпать тему по крайней 
мере на уровне научных задач, которые В. В. Бобков перед собой поставил.

Монография Улькеры Кязимовны Мусаевой о подвижниках крымской 
этнографии предвоенного двадцатилетия, по сути дела есть сборник историо-
графических портретов. Портретируемые: У. А. Боданинский, Г. А. Бонч-
Осмо ловский, И. Н. Бороздин, В. А. Гордлевский, А. К. Кончевский, Б. А. 
Куфтин, А. Н. Самойлович, Е. Ю. Спасская, В. И. Филоненко, П. Я. Чепурина 
и Я. М. Якуб-Кемаль. Труд построен по композиционному принципу, которого 
придерживался и придерживается научный редактор серии, и может служить 
логичным звеном в ряду трудов самого А. А. Непомнящего о старателях музей-
ного дела в Крыму (2000 г.) и подвижниках крымоведения (2006 г.), своеобраз-
но дополняющим эти работы аспектом историко-этнографическим. Книгой 
У. К. Мусаевой впервые вводятся в оборот историографической сферы доку-
менты из архивов Москвы и Санкт-Петербурга, позволяющие после авторской 
аналитико-синтетической обработки воссоздать процесс изучения этнографии 
народов Крыма в период существования Крымской АССР. Каждый персональ-
ный очерк если не психологический, то наверняка творческий и научный порт-
рет человека, отдавшего много сил и участия делу исследования крымской на-
родной культуры. Если макет этой книги более привлекателен, нежели книги 
Н. В. Кармазиной, о которой будет идти речь ниже, то полиграфическое испол-
нение, особенно важное в передаче фотографий, оставляет желать лучшего. 
Впрочем, скверное качество воспроизведения фотопортретов поставляет со-
знанию читателя дополнительный штрих к картине эпохи, не жаловавшей лю-
дей умственного труда (какое время их жаловало?), понуждающий лишний раз 
призадуматься об их нелегком бытийном пути.

О книге редактора серии, А. А. Непомнящего, посвященной творчеству 
А. И. Маркевича, мне доводилось сочинять рецензию, и в контексте данного 
обзора я лишь осмелюсь отослать читателя к ее тексту [3].

Четвертый выпуск серии «Биобиблиография крымоведения» не совсем 
обычен в ее ряду: это не авторская монография, но тематический сборник 
с длинным заголовком, выпущенный в другой серии — экстренным, то есть 
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юбилейным выпуском в массиве «Ученых записок Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского» по разделу «История». Сборник 
«Историческое краеведение Крыма на рубеже столетий» — материализован-
ное воспоследование торжественного собрания, состоявшегося в Таврическом 
университете по случаю 150-летия А. И. Маркевича в апреле 2005 г. Издание 
начинает приветственное слово ректора университета, продолжают двадцать 
тематически самостоятельных статей, лишь часть из которых освещает де-
ятельность Маркевича, и заключают приложения: 1) два текста Маркевича 
«Погибла ли Россия?» и «В былые дни: Параллели прошлого», 2) Отчет о со-
стоянии и деятельности библиотеки Крымского университета в 1921–1922 гг., 
подготовленные к публикации В. В. Лавровым и В. В. Бобковым. Массив статей 
составили публикации А. А. Непомнящего «А. И. Маркевич — организатор 
научного крымоведения: По эпистолярным источникам досоветского време-
ни», О. М. Бобковой «Исследователь Новороссийского края А. Я. Фабр», М. А. 
Вальо «Бальтазар Гакет и Украина», С. А. Волковой «Чехи южных регионов 
Украины в 20–30-х гг. ХХ века: Днепропетровская, Запорожская, Херсонская 
области», Т. А. Дружининой «Краеведческая составляющая информационно-
библиографической работы библиотеки», С. Ю. Зозули «Судьба историка Г. А. 
Максимовича: крымский период и жизнь за пределами Украины», Э. М. 
Кангиевой «Периодические издания крымскотатарской диаспоры как средс-
тво популяризации истории и культуры», Н. В. Кармазиной «Создание и раз-
витие общественных музеев в Крыму (конец 50-х — 80-е гг. ХХ в.)», Н. Э. 
Кунанец «Универсальные научные библиотеки Львова (XIX — 30-е гг. ХХ в.): 
Опыт сравнительно-типологического анализа», В. В. Лаврова и В. В. Бобкова 
«Боспорский университет (1917–1920 гг.): К истории становления высшего об-
разования в Крыму», А. Ю. Манаева «Современная законодательная база 
Украины в сфере охраны памятников археологии: достижения и противоречия 
(на примере АРК)», П. Н. Марциновского «Рынок как историческая катего-
рия», У. К. Мусаевой «Этнографические исследования в Таврическом обще-
стве истории, археологии и этнографии (1923–1931)», А. И. Раздорского 
«Справочные и историко-статические издания Таврической епархии XIX — 
начала ХХ в.: Историко-библиографический обзор», А. В. Севастьянова 
«Арсений Маркевич — действительный член Российского общества по изуче-
нию Крыма», Е. А. Таршиной «Военные действия в период Крымской войны 
(1853–1856 гг.) на страницах журнала «Русская старина»», И. В. Тункиной 
«Новые архивные материалы о роде Дюбрюксов в России», Р. И. Ушатой «Из 
истории библиотеки для чтения С. Б. Туманова», А. В. Хливнюка «Из истории 
памятникоохранительной работы в Крыму в 20-е гг. ХХ века» и Д. Н. Шилова 
«Историко-географические материалы к “Русскому провинциальному некро-
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полю” по Таврической епархии». Публикации, наполнившие сборник, настоль-
ко разновекторны по темам, что предлагать хотя бы краткий очерк каждой из 
них — значит, испытывать читательское терпение. Можно лишь подчеркнуть, 
что только в некоторых публикациях наблюдается стремление подняться над 
историографическим материалом, и обозреть феномен (например, статья П. Н. 
Марциновского), остальные же работы выдержаны в строгом историографи-
ческом ключе, и каждая раскрывает причастный к ней научный вопрос. 
Собственно, материалы сборника показывают и раскрывают спектр проблем, 
стоящих перед современным крымоведением, и могут являться эрзацем указа-
теля к дальнейшим номерам серии «Биобиблиография крымоведения»: если 
в сборнике присутствуют статьи всех авторов отдельных книг этой серии, сле-
дует полагать, что «безкнижные» авторы вскоре в ней появятся. Не будучи 
иллюстрированной, эта книга оказывается значительным вкладом в развитие 
историографической отрасли науки о Крыме.

Монография Наталии Валериевны Кармазиной о развитии исторического 
краеведения в Крыму в период от Хрущёва до Горбачёва (с 1954 по 1991-й), при 
всей сатиричности исследуемой эпохи, каким-то загадочным образом лишена 
ореола стилистического изящества, который всякий человек, бравший в руки 
маленькие, тоненькие путеводители по Крыму, Ялте, по Алуште, Судаку, пах-
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нущие степными травами и пересыпанные песком, каждый раз подсознательно 
ощущал. Скверная бумага, плохонькая печать, большие тиражи — все в этих 
путеводителях кричало об их недолговечности, сиюминутности, свидетель-
ствуя о невозможности перегнать самих себя, как бы ни стараться. В каждой 
советской семье хранились стопочки таких брошюрок, безжалостно выбрасы-
ваемых при очередном переезде. Однако только сейчас задумываешься, что эти 
едва ли сохранившиеся в библиотеках дешевые издания есть плод неутомимой 
научно-поисковой работы небольшого отряда людей, достойных и неравно-
душных к своему удивительному «острову». С книгой Н. В. Кармазиной мы 
получили свод этих своеобразных по жанру краеведческих изданий. Именно 
они в послевоенное время популярно отражали состояние крымоведения: 
больше смешное, нежели научное. Впрочем, я сказал только об одном аспекте 
исследования, занимающем в книге два десятка страниц, но оттого не менее 
запоминающемся: конечно, авторское движение следует назвать комплексным. 
Н. В. Кармазина, осветив основные этапы изучения послевоенного крымского 
краеведения, обозрев источники по его истории 1954–1991 гг., рассматривает 
памятникоохранительную деятельность государственных учреждений и обще-
ственных организаций в Крыму, вопросы увековечения знаменательных собы-
тий крымской истории и подготовки крымского тома «Истории городов и сел 
Украинской ССР», научные исследования по крымоведению, уже знакомые 
нам путеводители, государственные и общественные музеи как центры крае-
ведческой работы, поспешествовавшие развитию исторического крымоведе-
ния. Впечатление от знакомства с монографией столь же комплексное, как и ее 
содержательная внутренняя архитектоника: при неприлично низком качестве 
полиграфического исполнения (ризограф подвел) и художественных стран-
ностях макета содержание труда Кармазиной оставляет в читателе чувство 
удовлетворения от проделанной автором работы. Немного стилистического 
изящества в письме, и книга могла оказаться бестселлером: ведь о занятных 
вещах стоит и повествовать занятно.

Труд Светланы Анатольевны Волковой, посвященный комплексному ис-
следованию истории чешского населения Южной Украины второй половины 
XIX — 1930-х гг., — едва ли не наиболее классическое сочинение в области 
истории среди всех книг обсуждаемой серии. Это ее качество не столько свиде-
тельствует о том, что другие издания «хуже»: чего нет — того нет. Восприятие 
этой книги как классической есть следствие того семантического ореола исто-
рической монографии, который понуждает воспринимать труд в ряду иных 
книг, посвященных специальным вопросам. По сравнению с другими выпуска-
ми серии, построенными par excellence по диахроническому принципу, книга 
С. А. Волковой свидетельствует о сугубом синхроническом ходе: так Лависс 
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и Рамбо писали о XIX веке, Кулаковский и Успенский — о Ромейской империи. 
Автор начинает с постановки задачи: чехи юга Украины как предмет научного 
исследования, затем указывает на источники по истории чехов нашего юга, 
переходит к собственно историографической работе: характеризует основные 
факторы переселения чехов, исследует ход этого переселения 
в Екатеринославскую, Таврическую и Херсонскую губернии, выявляет соци-
ально-экономические процессы в чешских колониях 1860-х — 1920 гг. и пока-
зывает состояние чехов в 1920–1930-е. Исследование завершается изображе-
нием роли чехов в культурной жизни юга Украины первой трети ХХ в., 
а иллюстрации, кстати, великолепно репродуцированные полиграфически, 
свидетельствуют и о современном культурном движении чешской диаспоры. 
Библиографический указатель по теме и приложение с численными данными о 
переписи чехов за 1897 и 1926 гг. дополняют общую картину, производя чрез-
вычайно благоприятное впечатление. Если принять во внимание, что по первой 
Всероссийской переписи 1897 г. в Таврической, Херсонской и Екатеринославской 
губерниях проживало всего 3763 чеха, а в 1926-м на территории Крымской 
АССР, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской 
и Одесской областей их численность составляла 2726, причем в Крыму прожи-
вало 1406 человек чешской национальности, предмет исследования представит-
ся вполне «объятным», а степень и качество его научной интерпретации под 
добротным стилистическим стилом С. А. Волковой — убедительными.

Седьмой выпуск представляет труд редактора серии, Андрея Анатольевича 
Непомнящего. По издательскому формату эта книга наиболее оригинальная 
среди прочих: приближается к квадрату (22 х 21 см). Приятный, «под старину», 
выполненный макет, игра разными типами бумаг, композиционное единообра-
зие орнаментации, художественное разностилье обложки и суперобложки — 
только внешние качества издания, пожалуй, лучшего среди вышедших в серии. 
Его содержательные качества не менее выразительны. В книге 14 очерков, из 
которых 13 — посвящены персоналиям; последний — малоизученной истории 
организации в Харькове в 1929–1930 гг. Украинского общества изучения Крыма 
и Кавказа, в частности, деятельности Д. П. Гордеева, А. А. Янаты, В. В. 
Дубровского, М. А. Ветухова, неизвестных фактов биографии Остапа Вишни 
(П. М. Губенко). Главный массив книги занимают научно-творческие биогра-
фии людей, причастных крымоведению: П. И. Кёппена, В. Х. Кондараки, Н. Н. 
Мурзакевича, М. Н. Бережкова, А. Л. Бертье-Делагарда, О. Ф. Ретовского, В. В. 
Шкорпила, И. А. Линниченко, А. Н. Деревицкого, Ю. А. Кулаковского, А. В. 
Орешникова, Н. Д. Полонской-Василенко, А. Ф. Музыченко. Некоторые из 
этих статей уже появлялись в периодической печати, обращая на себя внима-
ние тщательностью подхода, однако, будучи собраны вместе, представляют 
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почти эпическую картину развития археологических и историографических 
исследований Крыма конца XIX — первой половины ХХ вв. Богатый опыт ар-
хивно-поисковой работы проф. Непомнящего позволяет ему свободно обра-
щаться с материалом: автор имеет определенную точку зрения, корень которой 
углублен в научной беспристрастности, и не скрывает, но и не подчеркивает 
слабые человеческие стороны изучаемых им ученых, непременно ставя акцен-
ты на сторонах положительных. Он прекрасно понимает, что порицать хоро-
шего ученого за то, что он скверный человек, — все равно что порицать трак-
торный завод за то, что дымит и грохочет (М. Л. Гаспаров). Я потому остано вился 
на этом моменте, что получившиеся у Андрея Анатольевича портреты крымо-
ведов далеки от традиционных, влекущих на зевоту: каждый человек представ-
лен в его многосложности, которую автору посчастливилось разглядеть сквозь 
скупую строку сохранившегося в архиве документа. Каждый, кто занимается 
историей классической филологии, археологии и музейного дела в России, 
обнаружит в этой книге новый, взаимосвязано представленный массив свиде-
тельств и неизвестных ранее подробностей о деятельности русских ученых 
на поприще крымоведения, что позволит более корпусно уяснить роль и исто-
рическое значение каждого из них. Особенно удачными следует признать 
очерки об А. Л. Бертье-Делагарде, Ю. А. Кулаковском и А. Н. Деревицком. 
Деятельность последнего, впервые в очерке проф. Непомнящего получившая 
историографическое освещение, действительно ожидает скрупулезного иссле-
дователя: не только историографа, но «классического филолога» и историка 
классической филологии. Поскольку в задачи автора не входило комментиро-
ванное исследование трудов российских филологов-классиков рубежа XIX–
XX вв., среди которых Ю. А. Кулаковский и А. Н. Деревицкий занимали отнюдь 
не последнее место, всестороннее изучение их научной деятельности не только 
в области крымоведения еще долго будет оставаться насущной исследователь-
ской задачей. В этом смысле портреты, написанные нашим автором, оказыва-
ются необходимым фактологическим подспорьем. На титульном листе книги 
А. А. Непомнящего под заглавием проставлена цифра «I» (кстати, не указан-
ная в выходных данных), долженствующая, по-видимому, означать только 
первый выпуск «Подвижников крымоведения»: этих подвижников действи-
тельно много, потому стоит терпеливо надеяться на появление следующих вы-
пусков биографических очерков о них, написанных изящно и со знанием дела.

Последняя из вышедших к сегодняшнему дню монографий — книга Оксаны 
Михайловны Бобковой — посвящена исследованию жизни наиболее оригиналь-
ного для российской культуры деятеля: чиновника. Последними десятилетиями 
большевистского режима сознание «простого советского человека» отравлено 
представлением, что чиновник — человек заведомо посред ственный, не имею-
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щий талантов (часто — даже специально административного), несколько при-
дурковатый, гнущийся вместе с линией партии, хамоватый и, по большому счету, 
редкий подлец, от которого стоит держаться подальше. Чиновничество совре-
менное, к сожалению, не дает особенных оснований усомневать эту «прелесть 
сознания»: умный в гору не пойдет. Не то может различить внимательный глаз 
в чиновничестве дореволюционном. Безусловно, традиция российского чинов-
ничества, изумившего маркиза Астольфа де Кюстина и осмеянного Гоголем, 
Салытковым-Щедриным, Лесковым и прочими наблюдательными людьми XIX 
века, — традиция давняя, и институт чиновника не мог иметь иных форм, нежели 
имеет, и будет иметь. Однако следует со всей настойчивостью утверждать, что 
среди высоких должностных лиц Российской империи все-таки попадались не-
заурядные люди. Я не говорю о ярких личностях министров народного просве-
щения (например, о Г. Э. Зенгере, переводившем на латынь «Евгения Онегина»), 
но даже на уровне тайных советников, ректоров университетов и директоров 
гимназий чаще, чем ныне, встречались творчески одаренные, неординарные лю-
ди (его императорское высочество великий князь Константин Константинович, 
президент Императорской академии наук, поэт, адмирал и драматург; поэт И. Ф. 
Анненский — директор Царскосельского лицея; филолог-классик В. В. Латышев 
— товарищ министра народного просвещения; В. В. Вельяминов-Зернов — попе-
читель Киевского учебного округа; выдающийся механик-машиностроитель 
И. А. Вышнеградский — министр финансов; А. Н. Деревицкий — попечитель 
Одесского учебного округа и др.). В николаевской России одним из таких был 
Андрей Яковлевич Фабр (1789–1863), бай стрюк, который прилежанием, умом 
и талантами выбился в тайные советники, был ближайшим помощником Ново-
российского и Бессарабского генерал-губернатора кн. М. С. Воронцова, Таври-
ческим губернским прокурором, затем десять лет служил Екате ри но славским 
гражданским губернатором. Виднейший в середине XIX в. администратор Юга 
Украины, Фабр оказал значительные услуги развитию музейного дела, является 
автором нескольких трудов, посвященных истории Крыма, переводчиком 
«Перипла по Эритрейскому морю» Флавия Арриана, и вообще как человек и ме-
ценат может быть зачислен в ряды подвижников крымского краеведения того 
времени едва ли не в первых рядах. Книга О. М. Бобковой о Фабре читается 
на одном дыхании, изобилует тщательно подобранными, интересно изложенны-
ми и толково истолкованными фактами, ведь жизнь чиновника многообычна, — 
и дополнена разделом «А. Я. Фабр в историческом анекдоте» (с. 220–248), со-
ставленным на манер популярного издания «Русский литературный анекдот 
конца XVIII — начала XIX века». Краткий исторический рассказ, микроновелла, 
сатирическое наблюдение (в духе Антоши Чехонте), острое словцо всегда сопро-
вождали большую литературу, дополняя официальную историю «послужных 
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списков» великих (и не очень великих) мужей. В российской традиции расцвет 
этого своеобразного жанра приходится на рубеж XVIII–XIX вв. Анекдоты 
и смешные истории о Фабре — ценная дань такому жанру, позволяющая за сис-
тематической строгостью изложения его биографии увидеть живого человека, 
ставшего литературным персонажем. Вот, например, такой рассказик: 
«Прогуливаясь однажды по вновь устроенным <екатеринославским> бульва-
рам, Фабр заметил, что идущий впереди его по виду “чиновничек” обрывает 
с деревьев веточки. Андрей Яковлевич потихоньку догоняет врага вновь при-
званной к жизни флоры и, совершенно неожиданно для последнего, весьма 
чувствительно дергает его за ухо. Неприятный рефлекс, полуоборот и… злосчас-
тный чиновник предстал пред лицом г. начальника губернии. Бедняга обомлел от 
страха, а Андрей Яковлевич прехланокровно вопрошает: “А что, больно?” — 
Пристыженное молчание в ответ. — “То-то, братец, продолжает Андрей 
Яковлевич, — тебе больно, — больно и дереву, когда обламывают у него веточки. 
Другой раз этого не делай!” С этими словами Андрей Яковлевич пошел дальше, 
довольный смущением чиновника» (с. 223). Скрупулезно собранные по разным 
провинциальным газетам 1880-х, такие сказания о Фабре в комплексе служат 
демонстрацией личного врачевания екатеринославским губернатором обще-
ственных язв, память которого была покрыта неувядаемой славой создания 
в Симферополе приюта для беспризорных детей. Книга О. М. Бобковой допол-
нена публикацией неизвестных рукописей Фабра «Путевые заметки в поездку 
к кавказским минеральным водам в 1823-м году», «Краткие сведения о Крыме», 
но, к сожалению, не дополнена библиографией его опубликованных трудов 
и литературой о Фабре [4], что придало бы достойному труду известную жанро-
вую законченность. Кроме прочего, читатель неожиданно обнаружит в книге 
текст «освободительного» Манифеста 1861 г. Наверное, это хорошо.

Положительным и ценным в некоторых из осмотренных книг серии следу-
ет признать факсимильное воспроизведение документов: они оформляют фор-
зацы и нахзацы, занимают почетное место на страницах, доставляя графологи-
ческое удовольствие, каллиграфически тактильно [5] передавая архивный 
аромат ушедшей эпохи, и не только служат целям художественного украшения 
изданий, но выказывают тщательность, научное неравнодушие авторов к своим 
историографическим занятиям.

Наверное, глядя на книги серии «Библиография крымоведения», можно 
вести речь о латентном, неспешном формировании целого научного направле-
ния современной биографистики и библиологии, связанном с крымской исто-
риографической тематикой, которому уготовано занять надлежащее место 
в ряду отечественной историографии. Не последним фактором в сложении 
этого культурно важного процесса оказывается заинтересованное участие ти-
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тульного редактора серии профессора А. А. Непомнящего: незаменимых у нас, 
конечно, нет, но уникальные есть точно.

Одно общее замечание к изданиям хотел бы высказать в форме общего 
пожелания. Почти в каждой книге опубликованы документы, разысканные 
в древлехранилищах: это письма (цитаты из них), это целостные рукописи, 
фрагменты воспоминаний, анекдоты (о Фабре) и проч. То есть массив, не при-
надлежащий авторам книг, а принадлежащий перу изучаемых ими персонажей. 
Приходится сознаться, что комментирование этих текстов, особенно полно-
стью публикуемых рукописей, оставляет желать более выверенного подхода. 
Следует каждый раз, публикуя чужой текст, тем более текст столетней давно-
сти, держать в сознании необходимость связывать разницу текстуальных масш-
табов с разницей комментаторских и читательских интересов. В свое время 
М. Л. Гаспаров предложил три направления: два крайних и одно промежуточ-
ное. 1) На одном крае: а) масштаб — комментарий к слову; б) предмет — ком-
ментарий к языку и стилю; в) тип комментария — текстуальный, пословный 
и построчный. 2) На другом крае: а) масштаб — комментарий к целому корпусу 
произведений, целому авторскому творчеству; б) предмет — комментарий к ре-
алиям и идеям; в) тип комментария — концепционный, преамбульный. 3) В про-
межутке между этими крайностями: а) масштаб — комментарий к произведе-
нию; б) предмет — комментарий к литературному фону, к интертекстуальной 
ткани; в) тип комментария — вероятно, будет варьироваться, структурообразу-
ющие подтексты потребуют более связного, концептного описания, а орнамен-
тальные подтексты удовольствуются более беглым, текстуальным, построч-
ным [6]. М. Л. Гаспаров в последующих строках письма просил прощения за 
такую грубую схему, замечая: «конечно, для каждого комментируемого текста 
в ней будут выделяться более важные и менее важные аспекты в самых разнооб-
разных сочетаниях, но, может быть, она все же поможет начинающему коммен-
татору ориентироваться в своих целях и средствах» [7]. В нашем случае речь 
идет не о начинающих комментаторах, но о профессиональных историках, од-
нако недостатки комментирования публикуемых ими текстов истекают, по-ви-
димому, из размытого образа адресата публикации. Конечно, нет необходимос-
ти в комментариях давать такие сведения, которые для читателя-историка 
подразумеваются сами собой (каждый ведь знает, что такое «перипл»), но, ска-
жем, для студента остаются непроясненными. Поскольку комментарий кроме 
исследовательских задач имеет еще и просветительские (например, «история 
сажени» в книге О. М. Бобковой, с. 113), следует принять во внимание, что по 
комментарию человек познает охотнее, нежели по учебнику. Конечно, специа-
лизации в наше время все больше расходятся, и молодые историк, историограф, 
лингвист и литературовед все меньше понимают друг друга. Но, составляя не-



• 710 •

А н д р е й  П у ч к о в

сколько профессионально разных комментариев к одному и тому же тексту, 
они обязаны заботиться, чтоб быть понятными «ученому соседу». — «Поэтому 
не нужно стесняться напоминать и самые азбучные вещи: вопрос лишь в том, 
как их напоминать, потому что просвещать читателя-профессора гораздо труд-
нее, чем читателя-школьника. Но здесь уже, к сожалению, кончается наука 
и начинается искусство — педагогическое» [8]. Всякий комментарий есть пере-
вод языка одной эпохи на язык другой эпохи, на современный язык понятий 
и чувств; это продолжение словаря и Интернета: словарь говорит, что такое-то 
иноязычное слово похоже на русские слова, а комментарий уточняет, что оно 
не похоже. Нейтрального перевода, как и нейтрального комментария, не сущес-
твует: перевод начинает интерпретацию текста на современный лад, коммента-
рий ее продолжает. «Не надо думать, что читатель сделает это сам: он или сов-
сем этого не сделает, или сделает совсем не так, как мы ожидаем» [9].

Пожалуй, это единственное «техническое» пожелание к дальнейшим кни-
гам серии (что теперь порицать вышедшие?). Об опечатках говорить уже 
не принято: они только украшают книгу, доставляя читателю удовольствие 
помечать их в маргиналиях и порождая порою филологический курьез. 
Полиграфическое исполнение от авторов не зависит, а полиграфисты едва ли 
читают рецензии. «Биобиблиография крымоведения» — достойная серия.

О книгах, вышедших в этой серии, можно распространяться долго: можно 
обращать внимание на удачные и неудачные моменты текста, размышлять над 
«оглавленческой» композицией изданий, обсуждать конкретные пороки и до-
стоинства полиграфической внешности и т. д. Так в «Журнале Министерства 
народного просвещения» сочинялись многостраничные, дотошные рецензии. 
Однако современное журнальное место диктует свои законы, и напоследок я 
хочу лишь призвать читателя обратить внимание на это продолжающееся сим-
феропольское издание. Ведь каждый из нас любит Крым, стремится вырваться 
туда летом хотя бы дикарем, хотя бы на неделю. Но поверьте, с бокалом сухого 
красного вина и книгой из этой серии в руках вы и зимой почувствуете обаяние 
полуострова, который для Римской империи был, что для большевистской — 
Сибирь. Римляне в Крым ссылали провинившихся. Нам, законопослушным, 
в такую «ссылку» попасть порой трудновато. Но для этого и существует биб-
лиотека, а в ней — хорошие, умные книги о Крыме.

1. Из десяти запланированных томов увидели свет первый, второй, третий 

и девятый.

2. До сих пор продолжается выпуск очередных томов Сочинений Сталина, офи-

циально окончившихся 13-м томом в 1951-м, и возобновленных невесть зачем в Твери 

Р. Косолаповым: в 1997–2007 гг. под его редакцией вышли тома 14–18.
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3. Пучков А. Науковий життєпис Арсенія Маркевича // Мова та історія: Періодичн. 

зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 84. — С. 162–166; Пучков А. Бытописание А. И. Маркевича 

в русле истории крымоведения // Библиография: Научн. ж-л / Рос. книжная палата. — 

М., 2006. — № 6 (347). — С. 64–67.

4. Они невелики по числу. См.: Непомнящий А. А. История и этнография народов 

Крыма: Библиография и архивы (конец XVIII — начало ХХ века). — Симферополь, 2001. 

— С. 602–603, 735, а также: С. 60, 273, 370, 408, 560, 568.

5. «Только поздняя античность, переходящая в средневековье, — по другому поводу 

подчеркивал С. С. Аверинцев, — превращает букву из служебной фиксации звука в пред-

мет особого любования и преклонения, в сакральную вещь, которая имеет свое бытие, 

свою жизнь, свой впечатляющий облик» (Аверинцев С. С. Заметки к будущей классифи-

кации типов символа // Проблемы исторического изучения культурного наследия. — М., 

1985. — С. 299). Нынешнее время хоть и далеко отстоит от эпохи умолкнувшей эллинской 

речи, однако впечатляющий облик и «свое бытие» рукописного дореволюционного доку-

мента по-прежнему, то есть традиционно, вызывает кое у кого из людей, не чуждых кни-

гочейства, почти блаженный художественный трепет: ведь если правда, что до сих пор 

«есть люди, которые по мере взросления утрачивают детскую потребность самозабвен-

но таращиться на картинки» (Аверинцев С. С. Поэты. — М., 1996. — С. 7), сохраняются 

и другие, у которых «это иначе».

6. Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман и проблемы комментирования // Новое литератур-

ное обозрение. — 2004. — № 66. — С. 56.

7. Там же.

8. Там же. — С. 57.

9. Там же.
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Опішне — унікальний куточок світу, де з давніх-давен процвітає й розви-
вається гончарство. Саме в Опішному знаходяться керамічні заводи, які, 
на жаль, не працюють, приватні гончарні художні майстерні, музеї-садиби ві-
домих майстрів-гончарів, Національний музей-заповідник українського гон-
чарства в Опішному, Інститут керамології — відділення Інституту народознав-
ства НАН України та Державна спеціалізована художня школа-інтернат І–ІІІ 
ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному». Вже стало традицією у гончарному 
містечку проводити різні свята, симпозіуми, конференції, семінари, фестивалі 
тощо. Цього року в Опішному відбувся І Міжнародний молодіжний гончар-
ський фестиваль — форма творчого спілкування молодих талантів, формуван-
ня художніх здібностей дітей і молоді на основі національно-культурних і мис-
тецьких традицій. Фестиваль складався з двох етапів: перший етап — конкурс 
художніх творів (15.01–14.04.2007); другий етап — творчий практикум (01.07–
12.07.2007).

У фестивалі брали участь учні середніх загальноосвітніх шкіл, колегіумів, 
ліцеїв, гімназій, гончарних шкіл, позашкільних навчально-виховних закладів, 
учні і студенти мистецьких навчальних закладів I–IV рівнів акредитації з різ-
них куточків України — Черкас, Харкова, Луганська, Чернігова, Сум, 
Миколаєва, Вінниці, Полтави, Києва, Ялти, Львова, а також гості із зарубіжжя 
— Республіки Білорусь, Молдови, Російської Федерації та Румунії, віком від 10 
до 23 років.

З метою вивчення стану сучасного гончарства та гончарної освіти в світі 
до участі у фестивалі були залучені художники, керамологи, мистецтвознавці, 
учителі, керівники гуртків, студій, центрів, викладачі художніх навчальних за-
кладів.

На урочистому відкритті другого етапу гончарського фестивалю заслуже-
ний майстер народної творчості України, лауреат Всеукраїнської літературно-

Вікторія КОХАН

ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ
ГОНЧАРСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького, член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України та Національної спілки художників 
України Микола Пошивайло (Опішне) виготовив на гончарному крузі горщик, 
на якому всі учасники Фестивалю поставили свої підписи. Зі словами привітан-
ня до присутніх звернулися: заслужені майстри народної творчості України, 
лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка, Премії імені 
Данила Щербаківського, члени Національної спілки майстрів народного мис-
тецтва України та Національної спілки художників України Василь Омеляненко 
та Михайло Китриш (Опішне); голова Опішненського осередку Національної 
спілки майстрів народного мистецтва України, майстер-вишивальник Григорій 
Гринь; начальник Управління культури і туризму Полтавської облдержадміні-
страції Володимир Годзенко (Полтава); Опішнянський селищний голова Олег 
Кужим (Опішне); голова Санкт-Петербурзької регіональної громадської орга-
нізації «Полтавське земляцтво» Михайло Волик (Санкт-Петербург, Російська 
Федерація); художник-кераміст, завідувач кафедрою кераміки Львівської на-
ціональної академії мистецтв, член Національної спілки художників України 
та Українського керамічного товариства Степан Андрусів (Львів); начальник 
Опішнянського відділення «Райффайзен Банк Аваль» Алла Китриш (Опішне); 
начальник Солохівського газопромислу Василь Хмелівський (Полтава); на-
чальник Відділу культури Зіньківської райдержадміністрації Микола Єгоров 
(Зіньків); начальник Відділу освіти Зіньківської райдержадміністрації Юрій 
Дахно (Зіньків); художниця-керамістка, володарка Медалі Президента Італії 
на Міжнародному конкурсі кераміки у Фаенце (Італія, 1989), володарка Гран- 
прі Міжнародного конкурсу кераміки у Фаенце (Італія, 1991), Золотої медалі 
Міжнародного конкурсу кераміки у Валлорісі (Франція, 1994), Почесної Премії 
Міжнародного конкурсу кераміки в Канадзаві (Японія, 2001), Почесного 
Диплома Всесвітнього бієнале кераміки СЕБІКО (Південна Корея, 2001), член 
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Українського керамічного товариства, Національної спілки художників 
України та Національної спілки художників Молдови Світлана Пасічна 
(Полтава); керамолог, директор Інституту керамології — відділення Інституту 
народознавства НАН України, Голова Правління Українського керамічного 
товариства, головний редактор «Українського керамологічного журналу», за-
служений діяч науки і техніки України, лауреат Всеукраїнської літературно -
мистецької премії імені Івана Нечуя  Левицького, доктор історичних наук 
Олесь Пошивайло (Опішне); генеральний директор Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному Людмила Дяченко (Опішне); 
директор Державної спеціалізованої художньої школи- інтернату І–ІІІ ступе-
нів «Колегіум мистецтв у Опішному» Людмила Овчаренко (Опішне). Учасників 
фестивалю та їхніх наставників представила заступник директора з науково- 

методичної роботи Державної спеціалізованої ху-
дожньої школи- інтернату І –ІІІ ступенів «Колегіум 
мистецтв у Опішному», директор І Міжнародного 
молодіжного гончарського фестивалю Тетяна 
Старущенко (Опішне).

Учасниця І Всеукраїнського гончарського фес-
тивалю (2000) луганчанка Ірина Боженко виконала 
гімн фестивалю, написаний нею під враженнями від 
Опішного. Відкриття традиційно завершили обря-
дом закопування горщика з кашею на щастя, на до-
бро, на успіх у творчості; урочистим підняттям пра-
пора І Міжнародного молодіжного гончарського 
фестивалю. Потім гості свистіли в свистунці «на всі 
чотири боки», відганяючи нечисть від Колегіуму 

мистецтв, і куштували традиційні опішненські страви, запиваючи узваром.
Програма фестивалю була насичена різноманітними виставками, екскур-

сіями, концертними номерами, майстер-класами, що допомогли учасникам 
поринути в чарівний хвилюючий світ кераміки. Одним із чільних заходів І 
Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю був Круглий стіл учених 
та педагогів з проблем сучасного гончарного шкільництва, ініційований 
Інститутом керамології — відділенням Інституту народознавства НАН України. 
Питань для з’ясування та обговорення було дуже багато, а тому, за браком 
часу, не всі бажаючі змогли висловитися.

Іноземні гості легко спілкувалися з іншими учасниками фестивалю. У цьому 
їм допомагала викладач кафедри англійської філології Полтавського державно-
го педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидат філологіч-
них наук Марина Зуєнко (Полтава). Лектор Коледжу образотворчого мистецтва 
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імені Апосту Васай Іон (Бакеу, Румунія) розповів, що в Румунії гончарство менш 
поширене, і, на жаль, закордоном немає подібних музеїв чи освітніх закладів, де 
гончарству приділялось би стільки уваги, як в Україні. Детальніше актуальні пи-
тання щодо стану сучасного мистецтва в інших країнах обговорювали під час 
мистецьких експрес-проектів делегацій Росії, Білорусі, Румунії, Молдови.

Гості та учасники фестивалю відвідали Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, меморіальні музеї-садиби славетної гон-
чарки Олександри Селюченко та гончарської родини Пошивайлів, дехто при-
дбав колекційні зразки всесвітньо відомої опішненської кераміки. Завідувач 
науково-дослідного відділу палеогончарства Інституту керамології — відді-
лення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробіт-
ник Національного музею-заповідника українсько-
го гончарства в Опішному, кандидат історичних 
наук Анатолій Щербань (Опішне) провів дуже ціка-
ву, змістовну, а головне захоплюючу екскурсію те-
риторією археологічної пам’ятки — городища ро-
менської археологічної культури VIII ст.

Учасники фестивалю також відвідали вистав-
кові зали Центру розвитку духовної культури 
Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному. Вони оглянули дві надзви-
чайно цікаві виставки — персональну виставку тво-
рів гончаря Михайла Китриша та «SOS: EROSio 
гончарської культури в Україні!», що яскраво ілю-
струє явища в культурному житті України: занепад 
гончарних осередків, катастрофічне зменшення чисельності високохудожніх 
ремісничих виробів та появу маси низькопробних потворних речей, які праг-
нуть репрезентувати сучасне українське гончарство. Виставку побудовано за 
принципом протиставлення: експозиційний ряд творів глиняної пластики, де 
втілені художній досвід, майстерність, духовне багатство гончарів, мистецькі 
етнічні традиції українців, поступово змінюється ліпниною, яка задовольняє 
невибагливі смаки деяких сучасних «споживачів».

На виставці Михайла Китриша представлені 132 твори, кожний із яких ви-
різняється індивідуальністю та неповторністю, увібравши кращі риси, прита-
манні опішненській кераміці. При цьому автор утвердив у опішненському гон-
чарстві власний творчий почерк — його роботи чітко вирізняються з-поміж 
інших. Традиційні за формою та побутовим призначенням вироби у творчій 
інтерпретації автора приваблюють безпосередністю, щирістю, позначені пое-
тичним світосприйняттям.
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Юні художники під час фестивалю влаштовували персональні виставки. 
Член Національної спілки художників України Надія Мироненко (Харків) 
представила роботи, виконані пастеллю, які художниця намалювала впродовж 
перебування на фестивалі. Гості також мали змогу ознайомитися з творами 
22-річного харків’янина Максима Кілочка. Відкриття виставки співпало з днем 
народження молодого мистця, тому крім позитивних відгуків про його картини 
на склі прозвучало безліч побажань плідної праці, натхнення та творчого зле-
ту. Також представили свої роботи з бісеру — Ірина Петренко (Кам’янка, 
Черкаська обл.), ілюстрації до казок — Ольга Гиря (Суми), живописні 
та декоративно-ужиткові роботи — Костянтин Сапун (Вінниця), глиняні твори 
— Станіслав Красногрудов (Луганськ). Викладач кафедри декоративно-

ужиткового мистецтва Інституту мис-
тецтв Прикарпатського національно-
го університету імені Василя 
Стефаника Лідія Стефанишин (Івано-
Франківськ) та її учні показали колек-
цію шкіряного одягу та аксесуарів, які 
приємно вразили глядачів високими 
рівнями виконавської майстерності. 
Також колекції одягу представили 
член Національної спілки художників 
України Людмила Шилімова-Ганзенко 

(Черкаси) з учнями та Альона Самбурик (Кишиневу, Молдова).
Цікавими моментами минулого дійства стали майстер-класи, де діти могли 

поспілкуватися з провідними мистцями, а також спробувати свої сили в різних 
видах мистецтва, консультуючись із майстрами. Наприклад, ліпити пласти з різ-
ної глини разом із художником-керамістом Степаном Андрусівим (Львів); ви-
готовляти декоративний чайник з художницею-керамісткою Світланою 
Пасічною (Полтава); малювати з художником, громадянином Канади Віктором 
Цапком (Санкт-Петербург, Росія); живописцем, доцентом кафедри образот-
ворчого мистецтва Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка, заслуженим художником України, лауреатом Премії імені 
Івана Огієнка, членом Національної спілки художників України Павлом 
Воликом (Полтава); живописцем і графіком, членом Національної спілки ху-
дожників України Віктором Трохимцем-Мілютіним (Полтава); живописцем, 
викладачем Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, 
членом Національної спілки художників України та Міжнародної слов’янської 
академії мистецтв, науки і культури, заслуженим діячем мистецтв України, лау-
реатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, професором 
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Феодосієм Гуменюком (Київ); ліпити іграшки з художницею-керамісткою, чле-
ном Національної спілки художників України та Українського керамічного то-
вариства, володаркою Першої премії в номінації «Монументальна керамічна 
скульптура» І Національного симпозіуму гончарства (Опішне, 2000), Третьої 
премії в номінації «Монументальна кераміка» та спеціального диплома «За де-
коративність» ІІ Національного симпозіуму гончарства (Опішне, 2001) Лілією 
Бережненко (Запоріжжя), художницею-керамісткою Людмилою Шилімовою-
Ганзенко (Черкаси), членом Бюро декоративно-ужиткової секції спілки худож-
ників м. Харкова Ларисою Антоновою (Харків), методистом, старшим виклада-
чем Ялтинської дитячої художньої школи імені Ф. А. Васильєва Олександром 
Шеханіним (Ялта, Крим), художником-керамістом, викладачем Ужгородської 
дитячої школи мистецтв, членом 
Національної спілки художників 
України та Українського керамічного 
товариства, володарем премії «За де-
коративність» І Націо нального симпо-
зіуму гончарства (Опіш не, 2000) 
В’ячеславом Віньков ським (Ужгород); 
дізнатися більше про життя і творчість 
заслуженого вчителя України, 
учителя-методиста Державної спеціа-
лізованої художньої школи-інтернату 
І–ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» Галини Редчук (Опішне), 
художника-кераміста, викладача Львівського державного коледжу декоратив-
ного й ужиткового мистецтва імені Івана Труша, заслуженого діяча мистецтв 
України, члена Національної спілки художників України та Українського кера-
мічного товариства, дипломанта Міжнародних конкурсів кераміки у Фаенце 
(Італія, 1974, 1978, 1979, 1980), Міжнародного конкурсу кераміки у Валлорісі 
(Франція, 1972, 1978), учасника ІІ та ІХ Інтерсимпозіумів кераміки (Вільнюс, 
Литва, 1975; Бехінє, Чехія, 1980) Тараса Левківа (Львів); гончарювати, ліпити 
свистунці з корифеями опішненського гончарства Миколою Пошивайлом, 
Василем Омеляненком та Михайлом Китришем.

Співробітники Гончарської книгозбірні України Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному та Керамологічної бібліоте-
ки України Інституту керамології — відділення Інституту народознавства 
НАН України організували виставку літератури про життєвий та творчий шлях 
кожного мистця, який проводив майстер-клас.

У рамках фестивалю відбулися мистецькі проекти заслуженої артистки 
України Тетяни Садохіної та гурту «Ревізор» (Полтава), заслуженої артистки 
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України Наталії Май та дуету «Василечки» (Полтава), творчий вечір учасниці І 
Всеукраїнського гончарського фестивалю (2000) Ірини Божченко (Луганськ), 
на якому вона виконувала власні пісні. Гостям пощастило побувати на етно-
вечорницях за участю ансамблю «Криниченька» (Опішне).

Дирекція фестивалю забезпечила учасників робочими груповими місцями 
у творчих майстернях Колегіуму мистецтв, сировиною (глина, шамотна маса, 
шамот, гіпс тощо), матеріалами (ангоби, поливи, пігменти, підполив’яні 
та надполив’яні фарби, окисли металів, тканина, поліетиленова плівка, фарби, 
папір, пряжа, нитки, дерево тощо), інструментами (стеки, пензлі, гумові груші, 
ножики тощо), обладнанням (дерев’яні щити, гончарні круги, турнетки, комп-
ресор, мольберт тощо), послугами технолога й лаборанта, бібліографа. Тобто 
юні мистці мали все необхідне для створення своїх оригінальних робіт, а казко-
ві опішненські пейзажі та свіже повітря, в якому панує натхнення, таємничість 
і загадка, наче допомагали їм у роботі.

11 липня учасники фестивалю відвідали м. Полтаву, ознайомилися з гон-
чарними колекціями музеїв та галерей міста. Саме в цей час у Колегіумі мис-
тецтв у Опішному розпочало свою роботу Журі ІІ етапу І Міжнародного моло-
діжного гончарського фестивалю.

Журі у складі 14 осіб на чолі з Тарасом Левківим (Львів) тривалий час 
не могли визначитися з переможцями. Після довгих суперечок Журі таки ді-
йшло спільної думки й 12 липня на урочистій церемонії закриття фестивалю 
оголосило лауреатів-переможців, якими стали: у номінації «Кераміка» в І-й 
віковій групі — Яна Баклагіна (Опішне), в ІІ-й віковій групі — Марина Мирко 
(Опішне), в ІІІ-й віковій групі — Віктор Кущенко (Донецьк) і Ася Вахмістрова 
(Санкт-Петербург, Російська Федерація); у номінації «Інші види декоративно-
ужиткового мистецтва» в І-й віковій групі — Марина Мєшкова (Краматорськ) 
та Вікторія Маслак (Охтирка), у ІІ-й віковій групі — Оксана Куліш (Черкаси), 
у ІІІ-й віковій групі — Алла Собчишин (Івано-Франківськ); у номінації 
«Образотворче мистецтво» у І-й віковій групі — Марина Єрьоменко 
(Комсомольськ), у ІІ-й віковій групі — Любов Пошивайло (Опішне), у ІІІ-й ві-
ковій групі — Яна Овчіннікова (Івано-Франківськ). Окрім основних номінацій 
Журі визначило десять додаткових, де перемогу одержали: «За дотримання 
народних традицій» — Жанна Різниченко (Опішне) та Тетяна Чех (Опішне); 
«За унікальне творче вирішення» — Альона Самбурик (Кишинеу, Молдова) 
та Жанна Різниченко (Опішне); «За оригінальну композицію» — Альона 
Самбурик (Кишинеу, Молдова); «За гончарну мальовку» — Наталя Зубань 
(Опішне); «За декоративність» — Анжела Раду (Кишинеу, Молдова) та Марина 
Мирко (Опішне); «За довершеність форми» — Алла Собчишин (Івано-
Франківськ) і Наталя Ткачова (Мінськ, Республіка Білорусь); «За досконале 
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володіння гончарним кругом» — Іван Окара (Опішне); «За образність» — 
Марія Іванова (Санкт-Петербург, Російська Федерація) і Тетяна Чех (Опішне); 
«За вдале розкриття теми гончарства» — Алла Собчишин (Івано-Франківськ), 
Євгенія Петренко (Львів) та Максим Кілочко (Харків); «За краще панно» — 
Анжела Раду (Кишинеу, Молдова).

Лауреатів фестивалю нагородили спеціальними дипломами, преміями, 
пам’ятними подарунками та безкоштовними путівками до республіканських 
таборів відпочинку «Артек» і «Молода гвардія». Від Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному переможцям також були 
вручені добірки книг про гончарство видавництва «Українське Народо-
знавство».

На завершення Олесь Пошивайло звернувся до учасників з такими слова-
ми: «Впродовж цих дванадцяти днів ви збагатилися пізнанням джерел гончар-
ства, ви збагатилися гончарською майстерністю, ви виросли і утвердилися 
у своєму прагненні стати мистцями, і не просто мистцями потенційного рівня, 
оформлювачами, чи ще кимсь. Ви прагнете стати видатними мистцями, чиї тво-
ри зберігатимуться в кращих музейних колекціях світу! Ви прагнете своїми 
творами славити в усьому світі Україну, Румунію, Молдову, Білорусь і Російську 
Федерацію».

Гості та учасники І Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю 
вдячні організаторам, спонсорам та всім, хто допоміг у реалізації цього про-
екту за подароване їм дійство, за теплу атмосферу, за надану можливість спіл-
кування з провідними художниками України, за обмін навичками та вмінням 
із закордонними гостями. Всі з нетерпінням чекають ІІ Міжнародного фести-
валю, сподіваються на нові знайомства, нові успіхи і досягнення… До нових 
зустрічей в Опішному! 
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В квітні 2005 р. за ініціативи Кіровоградської обласної організації Націо-
нальної Спілки художників України Кіровоградською обласною радою було 
затверджено положення про «Обласну премію в сфері образотворчого мисте-
цтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна».

В грудні цього року виповнюється 115-та річниця від дня народження ви-
датного художника і педагога О. Осмьоркіна. Він народився 8 грудня 1892 р. 
в м. Єлисаветграді (Кіровограді), де отримав першу мистецьку освіту в Вечірніх 
рисувальних класах при Земському реальному училищі у художника Феодосія 
Козачинського. З Єлисаветградом пов’язаний і початок виставкової діяльності 
митця. 1913 р. його твори, тоді ще студента Київського художнього училища, 
з успіхом експонувалися на І-й Єлисаветградській художній виставці поряд 
з картинами визнаних художників Південного Товариства — Васильківського, 
Костанді, Самокіша, Судковського. У той час молодого художника захоплює 
французький живопис, зокрема творчість Поля Сезана, що сприяло його 
від’їзду до Москви на навчання в школу Іллі Машкова. З 1914 р. він бере участь 
у виставках відомої мистецької організації «Бубновий валет», де остаточно 
сформувалося його художнє бачення. Майже 30 років О. Осмьоркін займався 
педагогічною діяльністю. Спочатку це були Вільні художньо-технічні майстер-
ні (ВХУТЕМАС — ВХУТЕІН), потім Всеросійська академія мистецтв, виклада-
цтво у двох художніх інститутах в Ленінграді та Москві. Серед тих, хто в різ-
ний час навчався живопису у професора О. Осмьоркіна, були такі відомі митці 
радянської доби, як Овсій Моісеєнко, Анатолій Нікіч, В’ячеслав Токарєв, 
Зіновій Толкачов, сестри Єрануї та Маріам Асламазян.

О. Осмьоркін вагомого значення надавав мистецтвознавчим практикам, 
досліджуючи закономірності класичного та модерного мистецтва. Але репре-
сивна сталінська система не терпіла вільних мистецьких особистостей — 
у 1947–1948 рр. художника було звинувачено у формалізмі та розповсюдженні 

Андрій НАДЄЖДІН

ПЕРШІ ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ОСМЬОРКІНА
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західних впливів у радянському мистецтві, згодом розпочалася судова справа, 
все це спричинило передчасну смерть митця 25 червня 1953р.

1994 р. на його батьківщині в місті Кіровограді було відкрито меморіаль-
ний музей художника.

У своїй творчості О. Осмьоркін сповідував певні сталі принципи, які й бу-
ло взято за основу створення премії його імені. Спочатку було запропоновано 
п’ять номінацій — «Класика», «Національна традиція», «Новітні спрямуван-
ня», «Мистецтвознавство та історія мистецтв» та «Мистецька освіта», але 
в ході дискусії з депутатським корпусом кількість номінацій скоротили до трьох 
— «Національна традиція», «Новітні спрямування» та «Мистецтвознавство 
та історія мистецтв».

Премію присуджують:
– за досягнення визначних успіхів в образотворчому мистецтві та ство-

рення яскравих мистецьких доробків в різних видах образотворчого мистецтва 
(живопис, графіка, скульптура, монументальне, театрально-декораційне), які 
утверджують національну традицію, зберігають основи класичного мистецтва, 
впроваджують новітні форми в образотворчому мистецтві, адаптовані до су-
часності, виконані на високому професійному рівні, що здобули широке гро-
мадське визнання на Кіровоградщині та в Україні.

– за вагомі мистецтвознавчі або історичні дослідження розвитку образот-
ворчого мистецтва Кіровоградщини, пропаганду та утвердження досягнень 
художників краю.

Премію вручають щороку 8 грудня — в день народження художника 
в приміщенні художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна.

Першими лауреатами премії стали кіровоградські живописці, члени НСХУ 
— Анатолій Янєв у номінації «національна традиція», народний художник 
України Михайло Надєждін в номінації «новітні спрямування» та мистецтвоз-
навець, заслужений журналіст України Броніслав Куманський у номінації 
«мистецтвознавство та історія мистецтв». Творчість кожного з них — значна 
частина історії розвитку образотворчого мистецтва Кіровоградської області.

Мистецький доробок А. Янєва яскраво відображує еволюційні процеси 
в класичному реалістичному живопису, традиції якого художник впевнено 
впроваджує у сучасність. Народився Анатолій Микитович Янєв 1945 р. в с. 
Аджамка на Кіровоградщині. Мистецьку освіту здобув у Київському держав-
ному художньому інституті (нині Українська Академія образотворчого мисте-
цтва і архітектури) в майстерні народних художників України В. Шаталіна 
і Г. Голембієвської. З 1970 р. живе і працює в м. Кіровограді. Велика галерея 
пейзажних мотивів рідного краю, натюрмортів та портретних образів сучасни-
ків представляла його творчість на виставці претендентів у художньо-
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меморіальному музеї О. Осмьоркіна у листопаді 2005 р. Особливе місце в твор-
чості художника займає побутова картина. Герої його творів здебільшого 
люди, зайняті буденною працею. Та саме в буденності митець знаходить уні-
кальність життєвих моментів. «Сінокос», «Швея», «Літнього вечора», «Ранок» 
— у цих композиціях під ретельним пензлем художника побутові мотиви на-
бувають особливої значимості. Великої ваги у творах митець надає деталям, 
загострюючи увагу на матеріальності речей, створюючи своєрідну атмосферу 
«космічності» простору. Досить часто художник розкриває тему камерного 
сюжету через «портретність» образів, наділяючи їх узагальненими, знаковими 
рисами, дивовижним чином втілюючи через реалістичну мову поняття архетип-
ності як, наприклад, у картині «Сільський мотив» (2000). Із темноти тла митець 
виображує перед нами постать старої жінки, яка тримає на руках маленького 
котика. В основу сюжетного образу цієї ідеалістично-камерної картини ху-
дожник поклав портрет матері, але подає він його таким чином, що той набуває 
характеру узагальненої типажності. Настрій твору великою мірою формується 
за рахунок сріблястого колориту та теплоти вохр. Завдяки вмілому, майстер-
ному володінню живописними засобами, митець досягає високого рівня емо-
ційної напруги твору. Зазначу, що залишаючись у межах класичної реалістич-
ної картини, Анатолій Янєв знаходить способи розкрити по-новому її 
внутрішні можливості. Фактично, не звертаючись до зовнішніх етнічних озна-
чень, він створює відчуття українського національного колориту.

Лауреат премії імені Олександра Осмьоркіна в номінації «новітні спряму-
вання» народний художник України Михайло Надєждін належить до тієї пле-
яди митців, яка ввійшла в історію образотворчості під прапорами руху «шести-
десятництва». Народився Михайло Володимирович Надєждін 1935 р. 
в с. Костянтинівка на Сумщині в багатодітній селянській родині. Дитинство 
і юність художника пройшли в м. Білопіллі. 1962 р. закінчив Дніпропетровське 
державне художнє училище (викладачі: народний художник України 
Г. Чернявський, заслужений діяч мистецтв України М. Родзін, випускник 
Ризької академії мистецтв, талановитий художник і педагог Я. Калашник). 
Творчість М. Надєждіна є широкою і багатогранною. В 1960-ті рр. художник 
активно експериментує з різними матеріалами і техніками, намагаючись їх гар-
монійно поєднати. Живопис на склі, левкас із застосуванням смальти та мета-
лу, різьблення по дереву, розпис, кераміка і колаж в його творах набували но-
вих, модернових якостей. Та з часом М. Надєждін зосереджується на тради ційній 
мові станкової картини — живопису, шукаючи в ньому нових шляхів формаль-
них і образних рішень. Визначальну роль у творчості митця відіграють колір 
і колорит. «Головне у живописному творі, на мою думку, сам живопис», — го-
ворить М. Надєждін, — колір створює колорит, продукує форму, настрій, 
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пом’якшує або підсилює композиційну ситуацію. Колір — душа та енергія жи-
вописного твору».

У творчості М. Надєждіна органічно поєднані фігуративний і нефігура-
тивний живопис. Спираючись у своїх композиціях на емоційно-чуттєве сприй-
няття, відтворюючи його в узагальненій, образній формі, майстер створює 
умови для багатоплановості та багатогранності прочитання твору. Філософської 
алегоричності сповнені образи в полотнах «Сон» (1976), «Світлий день» (1980), 
«Маскарад» (1995). Часто художник переосмислює свої головні творчі теми, 
надаючи їм нового звучання. Так, тема картини «Художник і модель» (1970) 
отримала продовження у композиціях «Художник і модель. ІІ» (1983), «Пошук» 
(1992), «В майстерні художника» (2000), що значною мірою відображають змі-
ни живописної мови та еволюцію світосприйняття митця. Від яскравого бун-
тарства 1960-х рр. через ліричні, народнопоетичні мотиви 1970–1980-х рр. ху-
дожник у 1990-х рр. приходить до потреби переосмислення класичних тем. Так 
з’являються «Сади Едему», «Переможець», «Рибалка на Чорній річці». Як за-
значив мистецтвознавець О. Федорук: «Михайло Надєждін — унікальний укра-
їнський митець, народний художник України, чия творча практика має вплив 
на розвиток сучасної образотворчої культури. (…) увібравши потужність об-
рядової родинної селянської традиції Слобожанщини та здобутки класичного 
і авангардового мистецтва (…), зачарував світ експресією кольору малярських 
творів, шокуючи «соцреалістичну публіку» логікою малярського конструкти-
візму та кодовими знаками композиційних образів, космічним розумінням сили 
і могутності живої сутності речей. Безперечно серія автопортретів 1960-х рр., 
твори «Художник і модель», «Сади Едему», «Пошук», «Курка чи яйце» є 
невід’ємною часткою скарбниці сучасного українського мистецтва».

У номінації «мистецтвознавство та історія мистецтв» було відзначено дов-
готривалу працю на ниві популяризації образотворчого мистецтва відомого 
кіровоградського журналіста, мистецтвознавця за фахом Броніслава 
Куманського. Народився Броніслав Петрович Куманський 1937р. 
в Олександрівці на Кіровоградщині. Мистецтвознавчу освіту отримав у Ленін-
градському державному інституті живопису, скульптури і архітектури ім. І. Рє-
піна. Член Національної Спілки журналістів України, член Національної Спіл-
ки фотохудожників України, заслужений журналіст України, лауреат обласних 
премій ім. Ю. Яновського та В. Винниченка. У 1960-х рр. Броніславу Куманському 
довелося деякий час працювати директором Кіровоградської картинної гале-
реї (нині обласний художній музей). З того часу він не пропускає нагоди ви-
світлювати події в образотворчому мистецтві області. Особливу його зацікав-
леність викликає живопис сучасників. У публікаціях в місцевій пресі 
та всеукраїнських виданнях «Українська культура», «Культура і життя» він 
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створив цілу низку яскравих творчих портретів кіровоградських митців, серед 
яких: заслужений художник України Б. Вінтенко, народний художник України 
М. Надєждін, відомі живописці члени Національної Спілки художників України 
С. Шаповалов, О. Логвинюк, В. Федоров, Г. Гнатюк, М. Бондаренко та інші. 
Часто його статті та інтерв’ю піднімають нагальні проблеми життя художників, 
відносин творчої особистості і суспільства, питання свободи творчості.

Загалом, заснування премії у сфері образотворчого мистецтва та мисте-
цтвознавства імені Олександра Осмьоркіна на Кіровоградщині показує, що, 
пройшовши шлях від ідеологічних протистоянь до узагальнення і глибокого 
розуміння подій власної історії, переосмисливши надбання минулого, у сус-
пільства з’явилася потреба у відродженні, збереженні та розвитку мистецького 
і культурного потенціалу як основи до утвердження України європейською 
державою.
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Антонюк Оксана (Київ) — магістр мистецтвознавства
Анчишкіна Леокадія (Київ) — магістр мистецтвознавства
Бейлах Оксана (Івано-Франківськ) — асистент кафедри дизайну Інституту 

мис тецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефа-
ника, художник

Белічко Наталія (Київ) — доцент Національної акакдемії образотворчного 
мистецтва і архітектури, кандидат мистецтвознавства

Борщенко Лідія (Луганськ) — директор Луганського чудожнього музею, за-
служений діяч культури України

Босенко Олексій (Київ) — провідний науковий співробітник відділу проблем 
естетики і культурології ІПСМ АМУ, доцент кафедри філософії Київського 
національного університету будівництва і архітектури, кандидат філософ-
ських наук

В’ячеславова Олена (Луганськ) — доцент Луганського педагогічного інституту, 
кандидат філософських наук

Волошин Любов (Львів) — директор музею Олекси Новаківського у Львові
Ейтель Тоно (Мюнстер, Німеччина) — голова німецької урядової комісії з 

питань переміщення культурних цінностей, дипломат
Євтушенко Світлана (Харків) — завідувач кафедри теорії і практики худож-

ньої творчості Міжнародного Слов’янського університету, доктор філо-
софських наук, кандидат мистецтвознавства, професор

Живкова Олена (Київ) — завідувач відділом західноєвропейського мистецтва 
Музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків, мистецтвознавець

Зінченко Катерина (Київ) — магістр мистецтв
Золотухіна Наталія (Симферопіль) — завідувач кафедри Кримського відді-

лення Національної акакдемії образотворчного мистецтва і архітектури
Кондель-Пермінова Наталія (Київ) — старший науковий співробітник відділу 

А В Т О Р И
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науково-творчих досліджень, інформації й аналізу ІПСМ АМУ, кандидат 
архітектури, старший науковий співробітник

Коновець Світлана (Київ) — докторант відділу мистецької освіти Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, кандидат педагогіч-
них наук, старший науковий співробітник, учитель — методист

Кохан Вікторія (Опішне) — співробітник інформаційної служби Національного 
музею-заповідника українського гончарства

Кузенко Петро (Івано-Франківськ) — завідувач відділу декоративно-приклад-
ного мистецтва Івано-Франківського обласного художнього музею, кан-
дидат мистецтвознавства

Ласкаревська Тетяна (Київ) — відповідальний секретар часопису «Образотворче 
мистецтво»

Лисенко-Єржиківська Наталія (Київ) — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України

Мазніченко Ірина (Київ) — консультант головного архітектора Студії архітек-
тури та дизайну АРХІАРТ, магістр мистецтвознавства

Майстренко-Вакуленко Юлія (Київ) — викладач кафедри рисунка НАОМА, 
член НСХУ, художник-графік
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• I •

Д о  с т а т т і  О .  Ф е д о р у к а  « П л а с т ,  о с в я ч е н и й  Б о к о т е є м »



• II •

Д о  с т а т т і  З .  Ч е г у с о в о ї  « С л а в н и й  ю в і л е й  М и к о л и  Г р о х а »

М. Грох. Натюрморт з гутним склом. Папір, 

акварель. 62,5  52 см, 1998

М. Грох. Відображення. Папір, 

акварель. 62,5  43 см, 1999

М. Грох. Скляний жбан

із склянкою. Папір, акварель. 

62  43 см, 1999

М. Грох. Золотиста щурка. Папір, акварель. 

63  47 см, 1999



• III •

Д о  с т а т т і  З .  Ч е г у с о в о ї  « С л а в н и й  ю в і л е й  М и к о л и  Г р о х а »

М. Грох. Африканський екзот. Папір, акварель. 64  48,5 см, 2002

М. Грох.

Різноколірні іриси

в ребристій вазі. 

Папір, акварель. 

62  46,5 см, 1999



• IV •

Д о  с т а т т і  З .  Ч е г у с о в о ї  « С л а в н и й  ю в і л е й  М и к о л и  Г р о х а »

М. Грох. Портрет Ольги в екзотичному костюмі. 

Папір, змішана техніка. 68  48 см, 2001

М. Грох. Портрет 

німецького робітника. 

Папір, олівець.

35  25 см, 1977

М. Грох.

Жіночий портрет.

Папір, акварель.

35  25 см, 1978



• V •

Д о  с т а т т і  З .  Ч е г у с о в о ї  « С л а в н и й  ю в і л е й  М и к о л и  Г р о х а »

М. Грох. Портрет 

кампучійської дівчини. 

Папір, акварель.

52  39 см, 1986

М. Грох. Портрет Насті.

Папір, акварель. 55  55 см, 2006

М. Грох. Портрет Ольги зі стрічками. Папір, акварель. 63  48 см, 2003



• VI •

Д о  с т а т т і  О .  Т а р а с е н к о  « О б р е т е н и е  п р о с т р а н с т в а  в  д и а л о г е  с о  в р е м е н е м »

В. Сидоренко. Жорна часу. 2003, 2006



• VII •

Д о  с т а т т і  О .  Т а р а с е н к о  « О б р е т е н и е  п р о с т р а н с т в а  в  д и а л о г е  с о  в р е м е н е м »

В. Сидоренко. Аутентифікація. 2006, 2008

В. Сидоренко. Вторгнення. 1996



• VIII •

До статті К. Зінченко «Володимир Ахметов іще не сказав свого найголовнішого»

В. Ахметов. Весняний рекет на Подолі. Із серії «Сатанинський календар». Кольорова літографія. 1990

В. Іванов-Ахметов.

Ворожіння на кохання.

Із серії «Клаптева ковдра».

Кольорова автолітографія,

кольоровий шовкодрук. 2001



• IX •

До статті К. Зінченко «Володимир Ахметов іще не сказав свого найголовнішого»

В. Іванов-Ахметов. Легенда про хліби. Із серії «Сповідь друга». Кольорова автолітографія

В. Іванов-Ахметов.

Пастка люстерка.

Із серії «Нариси з анатомії 

людини». Кольорова

автолітографія. 1997



• X •

До статті К. Зінченко «Володимир Ахметов іще не сказав свого найголовнішого»

В. Іванов-Ахметов.

Маленькі дзеркальця минулого.

Із серії «Сповідь друга».

Кольорова автолітографія. 1993

В. Іванов-Ахметов. Картковий будинок.

Із серії «Сповідь друга». Кольорова автолітографія



• XI •

До статті К. Зінченко «Володимир Ахметов іще не сказав свого найголовнішого»

В. Іванов-Ахметов. День самотності, або пропав собака. Із серії «Сатанинський календар».

Кольорова літографія. 1990

В. Іванов-Ахметов. 

Острів, що літає. 

Із серії «Морська 

хвороба». Кольорова 

автолітографія



• XII •

Д о  с т а т т і  Г .  Н о с е н к о  « П е й з а ж  к а к  с р е д о т о ч и е  д у ш и »



• XIII •

Д о  с т а т т і  Г .  Н о с е н к о  « П е й з а ж  к а к  с р е д о т о ч и е  д у ш и »



• XIV •

Д о  с т а т т і  Ю .  Щ е р б а к а  « Д о  п р о б л е м и  с п р и й м а н н я  й  р о з у м і н н я … »

О. Маліс. Око Іншого — 1

О. Маліс. Око Іншого — 2



• XV •

Д о  с т а т т і  Ю .  Щ е р б а к а  « Д о  п р о б л е м и  с п р и й м а н н я  й  р о з у м і н н я … »

О. Маліс. Око Свідомості. Диптих. 1998



• XVI •

Д о  с т а т т і  С .  К о н о в е ц ь  « Х у д о ж н я  ф о т о г р а ф і я  я к  е ф е к т и в н и й  з а с і б … »



• XVII •

До статті Р.  Шмагала «Святослав Гординський і  українська мистецька освіта»



• XVIII •

Д о  с т а т т і  М .  Р у с я є в о ї  « Х у д о ж н і й  о б р а з  І ф і г е н і ї … »

Жертвопринесення Іфігенії.

Римська копія з картини 

Тіманфа. Фрагмент мозаїки 

з Емпур’єса

Жертвопринесення Іфігенії.

Римська копія з картини 

Тіманфа. Фреска перистиля 

«Будинку трагічного актора» 

в Помпеях



• XIX •

Д о  с т а т т і  Л .  В о л о ш и н  « П р о б у д ж е н н я »  я к  с о ц і о - ф і л о с о ф с ь к а  в і з і я  У к р а ї н и … »



• XX •

Д о  с т а т т і  В .  П е т р а ш и к а  « Я н  С т а н і с л а в с ь к и й  і  М и к о л а  Б у р а ч е к … »

М. Бурачек. Хата опівдні 1928

М. Бурачек

Яблуня в квіту. 98  99



• XXI •

Д о  с т а т т і  В .  П е т р а ш и к а  « Я н  С т а н і с л а в с ь к и й  і  М и к о л а  Б у р а ч е к … »

М. Бурачек.Київський Михайлівський собор 

з півдня. 21  30. 1919

М. Бурачек. Чернеча гора. Дорога до могили 

Шевченка. Канів 72,5  72. 1938



• XXII •

Д о  с т а т т і  О .  Ш к о л ь н о ї  « М и х а й л о  Ж у к ,  я к и й  д у ж е  г о л о с н о  м о в ч а в »

М. Жук. Панно «Казка». Мішана техніка. 1914

М. Жук. Ескіз декоративної 

тарілки. Мішана техніка, то-

нований папір. Збірка С. Шеве-

льова, Одеса. 1926–1927 рр.

М. Жук. Ескіз декоративної та-

рілки (D = 34 см). Збірка Я. Ле-

мика, Львів. Кінець 1920-х рр.



• XXIII •

Д о  с т а т т і  О .  Ш к о л ь н о ї  « М и х а й л о  Ж у к ,  я к и й  д у ж е  г о л о с н о  м о в ч а в »

М. Жук. Ескіз ілюстрації 

до книжки «Дрімайлики». 

Туш, акварель. 1923

М. Жук. Ескіз обкладинки 

до книжки «Три глечики». 

Туш, акварель. 1926

М. Жук. Автопортрет (дип-

тих). Мішана техніка. Збірка 

В. А. Лісничого. Одеса, 1908



• XXIV •

Д о  с т а т т і  О .  Ж и в к о в о ї  « В і з а н т і й с ь к і  і к о н и  у  з і б р а н н і  м у з е ю  Х а н е н к і в »



• XXV •

Д о  с т а т т і  О .  Ж и в к о в о ї  « В і з а н т і й с ь к і  і к о н и  у  з і б р а н н і  м у з е ю  Х а н е н к і в »



• XXVI •

Д о  с т а т т і  Д .  М а л а к о в а  « П р о д а н о  в  К и є в і »

В. Кричевський. Українське село

В. Кричевський. Захід сонця у Медвині. Олія. 1943



• XXVII •

Д о  с т а т т і  Д .  М а л а к о в а  « П р о д а н о  в  К и є в і »

В. Кричевський. Захід сонця. Олія. 1942. Придбана Отто Юнгом 1942 р., зберігається у родині Юнг

О. Кричевська. Хатка. Олія. 1942. Придбана 1942 р., зберігається у Герди Юнг (Нюрнберг, Німеччина)



• XXVIII •

Д о  с т а т т і  Б .  Т и м к і в а  « С а к р а л ь н а  д е р е в о р і з ь б а  т а  і к о н о м а л я р с т в о … »

В. Стефурак. Портрет митрополита Андрія Шептицького. 

Темпера. 1993. Музей ім. митрополита Андрія Шептицького 

у с. Дора Яремчанського району Івано-Франківської області

С. Городинський. Фрагмент 

іконостаса. Музей ім. митро-

полита Андрія Шептицького 

у с. Дора Яремчанського району 

Івано-Франківської області

М. Халак. Плащаниця.

Вашінгтон, США, 2001



• XXIX •

Д о  с т а т т і  Б .  Т и м к і в а  « С а к р а л ь н а  д е р е в о р і з ь б а  т а  і к о н о м а л я р с т в о … »

І. Косик. Фрагмент верхньої 

частини царських врат

та дияконські двері Хресто-

воздвиженського іконостасу 

Бугацького монастиря. 1999

І. Косик. Кіот церкви

св. Миколая Крехівського 

монастиря. 1993



• XXX •

До статті А.  Надєждіна «Перші лауреати премії  імені  Олександра Осмьоркіна»

А. Надєждін. Автопортрет. Скло, олія. 52  41. 

1967

А. Надєждін. Серпень. Полотно, олія. 120  80. 

1994

А. Надєждін. Пошук. Полот-

но, олія. 108  122 (Із фондів 

художньо-меморіального музею 

О. О. Осмьоркіна). 1991



• XXXI •

До статті А.  Надєждіна «Перші лауреати премії  імені  Олександра Осмьоркіна»

А. Янєв. Сільський мотив.

Полотно, олія. 70  62

(Із фондів художньо-меморі-

ального музею О. О. Осмьор-

кіна). 1999

А. Янєв. Озерна балка. Полотно, олія. 45  53

(Із фондів художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна). 1981

А. Янєв. Вранці. Полотно, олія. 100  45. 1991



• XXXII •

Д о  с т а т т і  В .  К о х а н  « І  М і ж н а р о д н и й  м о л о д і ж н и й  г о н ч а р с ь к и й  ф е с т и в а л ь »


